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A AMEIXEIRA 

 

No pomar tem uma ameixeira 

Tão pequena, que ninguém faz fé. 

Em volta dela há uma cerca 

Que é pra ninguém botar o pé. 

 

A pequenina não pode crescer 

Pois crescer ela queria bem. 

Mas aí nada se pode fazer 

Tão pouco é o sol que ela tem. 

 

Nessa ameixeira ninguém faz fé 

Porque nunca deu uma ameixinha. 

Mas que é uma ameixeira, isso é: 

Pelas folhas a gente adivinha! 

 

Bertolt Brecht 
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RESUMO 

 

As marcas deixadas pela colonização portuguesa imprimiram na história do Brasil relações de 

profundo autoritarismo e as experiências democráticas, do ponto de vista político, são 

incipientes. Esses fatos nos desafiam a pensar sobre o papel da escola para a construção de 

identidades voltadas ao bem comum e às iniciativas em prol de uma sociedade mais justa. 

Diante dessa problemática, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as atividades 

educativas diversificadas desenvolvidas em uma escola pública municipal da cidade de São 

Paulo, identificando sua influência no currículo escolar e na efetivação de relações 

democráticas, tendo em vista a construção de uma escola democrática e a transformação 

social. A concepção da educação democrática no período histórico em que vivemos e as 

políticas públicas que favorecem a construção de escolas democráticas constituem-se em 

referenciais norteadores da pesquisa à luz de teorias críticas. Assim, tem-se como questão 

central: A escola pública aberta aos projetos culturais diversificados torna-se mais 

democrática? Dessa forma, o estudo visa identificar as políticas educacionais pertinentes, nos 

níveis federal e municipal, relacionadas às programações optativas oferecidas nas escolas, 

como também caracterizar as relações democráticas e formas de participação discente. A 

investigação, de abordagem qualitativa, integra a pesquisa de campo realizada em escola 

pública da cidade de São Paulo com utilização de entrevistas com gestor e professores sobre 

as atividades educativas diversificadas e a convivência no espaço escolar. A análise 

documental foi utilizada com o fim de verificar a consonância entre o vivido e as propostas 

contidas nos documentos oficiais da escola como, o Projeto Político-Pedagógico. A pesquisa 

de campo foi desenvolvida por meio da realização de entrevistas com utilização de roteiro 

semiestruturado. Os resultados possibilitaram conhecer as atividades desenvolvidas como 

“Mais Educação São Paulo” e experiências de participação discente com rodas de conversa. 

As contradições internas acenam para os objetivos da formação em serviços enquanto que, 

externamente, as políticas públicas dificultam o desenvolvimento de projetos e atividades 

pedagógicas impondo a administração do tempo e do currículo escolares através de 

exigências, como as avaliações externas. 

 

Palavras-chave: Escolas democráticas. Escola pública. Atividades educativas diversificadas. 

Políticas Públicas.  
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ABSTRACT 

 

The Portuguese colonization left a legacy of deep authoritarianism in the Brazilian society and 

so democratic experiences, from the political perspective, are incipient. These facts challenge 

us to think about the role of the school in constructing identities committed with the common 

good and a fairer society. Faced with this problem, The present research aims to analyze 

diversified educational activities developed in a public school in the city of São Paulo, and to 

investigate its influence in the school curriculum and in the implementation of democratic 

relations toward the construction of a democratic school aiming the Social transformation. 

The guiding frameworks of this research are the idea of democratic education in the historical 

moment we live and the role of the public policies in the process of building democratic 

schools. Our theoretical framework is based on the Critical theory, and aligned with it we 

have the central question: Can the implementation of diversified cultural projects help the 

public school to become more democratic? This study aims specifically to identify pertinent 

educational policies at federal and municipal level referring to elective courses in schools, as 

well as to describe and characterize democratic relationships and evaluate student 

participation. This qualitative investigation combines field research, carried out in a public 

school in the city of São Paulo, and semi-structured interviews with managers and teachers 

from that school about the educational activities and the coexistence in the school space. 

Combined with it, a documental analysis was used in order to verify the consonance between 

the assessed and the proposals contained in the official documents of the school, particularly 

the Political-Pedagogical Project. The results allowed us to have knowledge of activities 

developed in the investigated school just as the "Mais Educação São Paulo" program and the 

identification of experiences of effective student participation. The perceived internal 

contradictions signals the viability of in-service training. While external public policies make 

it difficult to develop diversified pedagogical projects and activities by imposing a strict time 

management and external evaluations which influences and affects the school curriculum. 

 

 

Key-words: Education and Democratic Schools. Public Schools. Diversified Educational 

Activities. Public Policy.  
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INTRODUÇÃO 

 

De quem é o olhar 

Que espreita por meus olhos? 

Quando penso que vejo, 

Quem continua vendo 

Enquanto estou pensando? 

Por que caminhos seguem, 

Não os meus tristes passos, 

Mas a realidade 

De eu ter passos comigo? 

 

Fernando Pessoa 

 

A vida e a escola 

 

Meus passos na educação formal começaram bem cedo, ainda bebê, fiquei na creche, 

creio que até os quatro anos, quando passei a frequentar o parque infantil; segundo minha mãe 

eu não queria sair da creche. Recordo que sair do “parquinho” foi realmente difícil. Ficava o 

dia todo lá! Lembro-me da funcionária que abria o parque e me levava para dentro (minha 

mãe me deixava na porta); lembro também da professora, das aulas de música, pintura, de 

amigos e das crianças das quais eu fugia. Negra, conheci o preconceito racial cedo. 

Na década de 1970 havia poucas escolas públicas e um dos recursos para o ingresso 

dos filhos da classe trabalhadora no primário
1
 era o Serviço Social da Indústria (SESI)

2
. Sem 

sede própria, funcionava nas dependências de uma Igreja Católica. Frequentei a escola do 

SESI por quatro anos e quando fui para uma escola estadual encantei-me com a sala de aula, 

pois as carteiras e cadeiras não estavam pregadas no chão.  

                                                             
1
 O ensino primário correspondia ao primeiro estágio da educação escolar no Brasil até 1971, quando passou a 

ser denominado ensino de 1º grau, conforme o parágrafo 1º da Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971: “Para 

efeito do que dispõe os artigos 176 e 178 da Constituição, entende-se por ensino primário a educação 

correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de segundo grau.” No uso cotidiano o termo 

permaneceu por muito tempo. Atualmente corresponde ao ensino fundamental conforme Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96.  

2
 Decreto-lei n. 9.403, de 25 de junho de 1946. Atribui à Confederação Nacional da Indústria o encargo de criar, 

organizar e dirigir o Serviço Social da Indústria [Sesi], e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del9403.htm 
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Eu e as novas amigas criávamos “atividades alternativas” que possibilitavam nossos 

encontros fora da escola, mas dizíamos aos nossos pais que eram trabalhos escolares. 

Elaborávamos questionários e fazíamos pesquisas de porta em porta (inventávamos assuntos 

relativos à opinião ou pesquisa de mercado), produzimos e ensaiamos uma peça teatral e até 

começamos escrever um romance. Chegamos a comentar com uma professora sobre nossas 

produções, mas não houve interesse. Hoje, penso que as ideias que tínhamos e executávamos 

seriam perfeitamente adequadas a um currículo voltado à formação integral dos estudantes, 

com vistas à pesquisa e ampliação do repertório cultural. 

Quando mudei para um conjunto habitacional popular em um bairro distante, Taipas, 

esse grupo se desfez. O bairro era bem diferente de onde passei infância e início da 

adolescência, com pouquíssima infraestrutura e marcado por construções irregulares. Com a 

falta de recurso para o transporte transferi-me para uma nova escola. Novos amigos e 

finalmente, descobri que a escola podia ser mais. Eram os anos 80!  

Entre 1983 e 1985 passei a frequentar o 2º grau
3
, período em que estava em curso no 

Brasil, o processo de abertura política
4
. Foi um momento de grandes mudanças na rotina na 

escola. Direção e professores, tanto os novos quanto os antigos, independente de suas 

posições políticas, realizavam atividades pedagógicas visando envolver os estudantes nas 

questões relativas ao espaço escolar. 

Esse momento foi caracterizado por diferenciais como: a possibilidade de 

participação ativa nas aulas; participação em reuniões nas quais os alunos eram ouvidos a 

respeito dos problemas da escola; a abertura para que propuséssemos e organizássemos 

debates e palestras com temas escolhidos por nós; a realização de concursos de poesia 

(atualmente prefiro “mostra”); a formação de grupos de estudos por professores, destacando-

se aqueles que nos inspiravam; relações de amizade e respeito que prosperaram. Toda essa 

efervescência mudou algo em nós e consolidou nosso desejo de estar na escola, porque 

acreditávamos que podíamos mudar o espaço escolar e, quiçá o mundo.  

Mas, o 2º grau acabou! Prossegui minha escolarização na Escola de Sociologia e 

Política para cursar Ciências Sociais, onde a organização dos estudantes era algo 

impressionante! A presença de ex-alunos era frequente; participavam de reuniões do Centro 

                                                             
3
 Correspondente ao atual Ensino Médio, conforme a LDB de 1996. (BRZEZINSKY, 2000). 

4
 “A partir de 1980, durante o governo do General Figueiredo, tendo à frente do Ministério da Educação e 

Cultura, o Ministro Eduardo Portella, o discurso da ‘administração participativa’ e do ‘planejamento 

participativo’ foi adotado pelo próprio governo. O III Plano Setorial da Educação, Cultura e Desportos (1980-

1985) foi elaborado através de consultas regionais, ao contrário da forma autoritária que caracterizava o 

comportamento do regime militar até então. A participação chegava com a ‘distensão’ política e a democracia 

‘relativa’.” (GADOTTI, 2010, p. 29). 
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Acadêmico, na organização de festas e juntaram-se a nós na luta contra o aumento das 

mensalidades. Um ano que aprendi muito e vi São Paulo crescer. Desenvolvi um certo 

engajamento político, adesão às ideias partidárias, conheci a luta dos vizinhos latinos, fui a 

shows pro El Salvador
5
 e, participei do boicote às mensalidades... Essa não era uma luta para 

mim, não tive condições econômicas de fazer o acordo referente às mensalidades não pagas e 

fui obrigada a desistir. 

Afastei-me dos estudos, casei. Nova tentativa de estudo, Licenciatura em Educação 

Artística, na Faculdade Marcelo Tupinambá (1990). Importante mencionar porque nos seis 

meses que pude frequentar – questões financeiras me levaram à desistência – mas, com a 

professora de desenho geométrico aprendi que toda avaliação deve servir para orientar o 

trabalho do professor e indicar como planejar e promover o encontro com os estudantes; 

aprendi também que, caso mais da metade dos alunos não atingissem a média, deveria se 

buscar uma metodologia melhor para aquele grupo. Trago essas aprendizagens comigo. 

Sem continuidade nos estudos, tive filhos, enviuvei e as questões financeiras 

tornaram-se ainda mais difíceis. Fui acolhida pelos membros da Associação para Prevenção e 

Tratamento da Aids (APTA), local em que trabalhei como auxiliar de escritório e tornei-me 

também multiplicadora de informações sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis/ Acquired 

Immuno deficiency Syndrome - DST/AIDS, no programa “Falando de AIDS nas escolas”. As 

dinâmicas utilizadas eram muito interessantes e algo fundamental na formação era o diálogo. 

De volta ao espaço escolar! Bons amigos, ótimas experiências. 

Entretanto, não foi possível continuar, as necessidades básicas gritavam e procurei 

por outros trabalhos que possibilitassem além da manutenção da prole, a minha volta aos 

estudos. Nos anos 90 começava uma expansão do ensino público básico, mesmo assim, passei 

noites em filas de Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) para conseguir vagas para meus filhos. Essa expansão trouxe a 

necessidade de profissionais para a educação e, com isso, o surgimento de muitas faculdades 

particulares que ofereciam cursos de licenciatura a preços acessíveis. 

Como pude contar com minha mãe para olhar os meninos, comecei, em 1998, o 

curso de Licenciatura Plena em História, inspirada por um professor do Ensino Médio, que 

além de dar sentido às aulas de História, matéria “irrelevante” até então, cativava os 

                                                             
5
 Refere-se ao movimento de apoio aos revolucionários e contra a intervenção norte-americana que apoiou o 

governo durante a Guerra Civil em El Salvador (1979 a 1992), entre o governo e as forças revolucionárias da 

Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN). O artigo de Avila (2003) analisa o posicionamento 

brasileiro diante do conflito.  
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estudantes por seu jeito extrovertido, pautado por um diálogo aberto. Mesmo sabendo de 

minhas limitações financeiras e intelectuais, segui com o curso. 

Os professores eram excelentes, porém um curso de licenciatura
6
 noturno de três 

anos era limitado, marcado por aulas com enfoque “conteudista”, com o intuito de “dar conta” 

do máximo possível do conhecimento sobre a História da Humanidade. As inovações 

pedagógicas e metodológicas eram teoricamente, abordadas. 

No último ano da Licenciatura, como estagiária no Conjunto Cultural da Caixa, em 

monitorias de exposições permanentes e itinerantes tive contato com estudantes de várias 

faixas etárias. Além disso, conheci “Chicota”, uma boneca gigante com cabeça de cabaça com 

quem atuei como mestre de cena. Bons diálogos sobre cultura popular! Fomos juntas, eu e a 

alma da boneca, fazer cursos no Núcleo de Trabalhos Comunitários, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (NTC/PUC-SP). 

Os conhecimentos adquiridos nesse caminhar são hoje recursos mentais aos quais 

recorro quando sinto que está a findar a esperança que tenho na educação. Além disso, 

amparada pelas leituras de Boldarine (2010) e Silva (2009), considero necessária a seleta 

narrativa dessas vivências anteriores ao magistério, pois tornaram-se constitutivas do meu 

pensar e agir em educação, assim como permitiram alinhar-me aos fundamentos da pedagogia 

crítica. 

Comecei a lecionar na rede pública em 2001. Ingressei no magistério após a 

Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
7
. A formação e os estudos exigidos para o 

concurso público abordaram questões voltadas à valorização da participação de educadores, 

estudantes e pais na condução dos projetos educacionais e da escola pública. 

Durante esse período passei por várias escolas, tanto na rede estadual (duas até a 

exoneração em 2010), quanto na rede municipal (seis até o presente momento) e, nessa 

                                                             
6
 Em pesquisas sobre a formação de professores no Brasil, Bernadete Gatti (2010 pp. 1360-1379) apresenta as 

características de cursos de licenciatura (Pedagogia, Matemática, Língua Portuguesa e Ciências Biológicas) 

considerando: a oferta, a análise de currículo e emendas curriculares, e ainda, o perfil da maioria dos estudantes, 

levando em conta suas motivações e o contexto sociocultural dos mesmos. Apesar de não mencionar a 

licenciatura em História, é possível verificar semelhanças com minha narrativa, tanto no que diz respeito ao 

curso e suas limitações, quanto em relação aos estudantes que são oriundos de famílias com vivência escolar 

limitada.  

7
 Constituição da República Federativa do Brasil. Capitulo III, da educação, da cultura e do desporto. Seção I da 

educação. Art. 206 -VI. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

Acesso em: 26 set. 2012. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentados pelo governo em 1996, considerando a diversidade humana 

insere os temas transversais (Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultura, Orientação Sexual para Ensino 

Fundamental e Médio) e acrescenta Bibliografia, Trabalho e Consumo apenas para Ensino Médio. Os 

exemplares encontram-se disponíveis no: portal.mec.gov.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm%20Acesso%20em:%2026%20set.%202012
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm%20Acesso%20em:%2026%20set.%202012
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trajetória, pude acompanhar as dificuldades existentes para o estabelecimento de diálogo entre 

os atores escolares. Auxiliei na formação de Grêmios Estudantis, participei de Conselhos de 

Escola (CE) e de Associações de Pais e Mestres (APM).  

As gestões das escolas eram motivadas a instituir APM ou CE para o recebimento de 

verbas do governo federal, pelo Programa “Dinheiro Direto na Escola” - PDDE
8
, pressupondo 

a participação da comunidade e a transparência nos investimentos dos recursos públicos 

recebidos. Além disso, no governo do Estado, o programa de bônus estava atrelado à 

constituição de Grêmios Estudantis pelo Decreto n. 48.486/2004. 

Recentemente, conversando com uma amiga, ex-aluna, recordávamos momentos em 

sala de aula, de reuniões e lutas  travadas em prol dos interesses dos estudantes, em uma 

escola estadual. Falava do quanto foi significativo para ela e seus colegas o envolvimento com 

os professores e a sensação de que lutávamos lado a lado. Tal diálogo passa a ideia de que não 

é um caminho tão errado assim. São marcas positivas que podemos deixar nas pessoas com 

quem convivemos e aprendemos no espaço escolar. 

O cotidiano escolar sempre nos surpreende, ainda bem! Contradições e conflitos que 

podem ser vistos como forças propulsoras de mudança (APPLE, 2006), possibilitando não só 

o desenvolvimento dos estudantes como dos professores que ao tornarem-se cônscios de sua 

incompletude sentem a necessidade de ampliar os conhecimentos. (FREIRE, 1996). As 

inquietações desse cotidiano levaram-me à Especialização em História, Sociedade e Cultura, 

na PUC-SP. Além de maior aprofundamento na área, a exigência do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) proporcionou a experiência e o interesse pela pesquisa como caminho para a 

construção do conhecimento. 

Um pouco depois, em 2003, ingressei na rede municipal de ensino. Marta Suplicy era 

a prefeita de São Paulo (2001-2004), pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e no Governo 

Federa, o primeiro mandato de Lula (2003-2007). Nesse período, como simpatizante do PT, 

acreditava realmente que vivíamos uma época de transformações significativas para a classe 

trabalhadora, principalmente em seus direitos básicos de saúde e educação. Via o Estado 

como promotor de justiça social, pois “[...] as instituições públicas são o traço distintivo de 

uma sociedade cuidadosa e democrática.” (APPLE, 2005, p.48). 

Assim, participei de alguns cursos e projetos dessa gestão, acolhidos pela escola, que 

estavam voltados à participação, formação para a cidadania e autonomia na construção do 

conhecimento. Cursei Educomunicação, nas ondas do rádio “Educom.Rádio” - parceria com a 

                                                             
8
  Dados sobre o PDDE disponíveis em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12320 Acesso em: 19 nov.2016. 

http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12320
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USP e “ABC na iniciação científica Mão na massa”. O primeiro visava o protagonismo dos 

estudantes para a pesquisa jornalística e, o segundo direcionado à construção do 

conhecimento, por meio da motivação dos estudantes para levantamento de problemas, 

hipóteses, reflexões e soluções. O “OP Criança” (Orçamento Participativo Criança
9
) – 

parceria com o Instituto Paulo Freire – desenvolvido junto aos estudantes do Fundamental II, 

tinha como proposta a pesquisa destinada às necessidades do bairro e da cidade; os estudantes 

elencavam os problemas, tentavam compreendê-los e propunham soluções que seriam 

encaminhadas para a Prefeitura; na mesma linha estava o “Você Apita” – projeto 

desenvolvido em parceria com a Fiat.  

Programas e projetos de iniciativa das gestões da Prefeitura têm data para terminar - 

o tempo da gestão. Isso nos remete ao fato de que o poder político, em uma sociedade 

democrática é um espaço vago que deve ser ocupado segundo a decisão do eleitorado, o que é 

fundamental, segundo Chauí (2011), porém falta sério trabalho de avaliação junto à população 

alvo dos projetos, antes de determinar seu fim. (NOGUEIRA, 2006). Como dado positivo aos 

que participaram, os conhecimentos construídos/assimilados nessas vivências não são finitos, 

podendo ser reelaborados e passíveis de novas ações no interior do espaço escolar.  

A participação nesses projetos ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

à qual retorno como pesquisadora. Localizada na zona noroeste da capital paulista, inaugurada 

no ano 2000, como salas emergenciais, conhecida como “escola de lata” (construída em 

alvenaria no ano 2006). Foi uma conquista da comunidade situada em conjunto habitacional 

construído pelo sistema de Mutirão Associativo, pela Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU) em parceria com a Associação de Moradores da região. Essa 

realidade é indicativa da luta intensa, pela moradia e infraestrutura da região, travada pela  

comunidade. 

Além da adesão às propostas oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação – 

SME, alguns professores desenvolviam projetos de preservação ambiental, participando da 

luta da comunidade pela criação de um parque, outros trabalhavam com a questão da 

agricultura de subsistência, no projeto de horta. Os projetos foram realizados por iniciativa de 

                                                             
9
 Versão para crianças do OP desenvolvido apenas na gestão de Marta Suplicy. “Orçamento Participativo (OP) é 

uma configuração dos mecanismos de representação direta,combinando os conceitos de democracia participativa 

e deliberativa, objetivando ampliar as esferas tradicionais de decisões políticas, próprias da democracia 

representativa, ao permitir que por meio da participação popular nas decisões orçamentárias, principalmente, no 

âmbito do município, sejam criadas condições para que aconteça a deliberação e o controle social da gestão 

pública.” (DIAS, 2006, p.12). Na cidade de São Paulo, o processo de implantação da participação popular 

iniciou na gestão de Luiza Erundina (1988-1992), por meio dos Conselhos Populares. (KOWARICK; SINGER, 

1993). A ideia foi retomada e o OP foi implantado durante a gestão de Marta Suplicy (2001-2004) e 

interrompido na gestão Serra/Kassab (2005/2012), porém  retomado na gestão Haddad (2013-2016).  
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professores e/ou da gestão da escola, sem interferência direta da SME.  

São esses projetos que considero como “atividades educativas diversificadas”, com 

vistas à democratização, pois favorecem a interação entre professores, estudantes e 

comunidade. Contribuem ainda, para a construção de uma visão mais crítica da realidade em 

que todos vivem/convivem articulando escola e comunidade. O sentido de autonomia para 

pensar e criar, a partir das necessidades vivenciadas, possibilita a continuidade independente 

da mudança de diretriz política do governo. 

Durante esse período, assumi como professora adjunta, cargo do qual me exonerei 

para assumir como professora titular, em 2005. Nesse percurso vivenciei muito do que havia 

aprendido no NTC/PUC-SP, principalmente no curso de “Educação Interdisciplinar de Jovens 

e Adultos”. Diferentemente dos estudos realizados na faculdade, pude constatar como a teoria 

de Paulo Freire pode ser transformadora - concepção que norteou o meu fazer pedagógico 

desde o ingresso no magistério.  

Assim, mesmo projetos em parceria com o setor privado, não me causaram, à época, 

nenhum mal estar, pois pensava que “por trás de todas as propostas educacionais há visões de 

uma sociedade justa e de um bom aluno.” (APPLE, 2005, p. 36). Refletir sobre essa questão 

demandaria uma análise crítica do currículo escolar que, confesso, não tinha competência para 

realizar. Ainda não dominava a ideia de envergadura para a direita, segundo a “Pedagogia da 

exclusão”, de Pablo Gentili (2002a)
10

, nem “Ideologia e currículo”, de Michael Apple. O viés 

neoliberal de tais programas e o não investimento em uma formação de professores para a 

autonomia e emancipação, como ocorrera na gestão Freire, segundo Cláudio (2015), não se 

constituíam em parâmetros naquele momento.  

Era animador perceber a vida pulsar na escola ao discutirmos questões internas do 

cotidiano escolar assim como da comunidade. Com poucas aulas de regência e muitas 

Complementações de Jornada (CJ)
11

 trabalhava em sala com o projeto “Cultura afro-

brasileira”. Tais ações possibilitaram o contato com todos os estudantes do fundamental II
12

, o 

                                                             
10

 O livro “Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação”, organizado por Pablo Gentili (2002), 

Diversos autores discutem o processo de exclusão advindo do modelo neoliberal na educação a partir das 

políticas neoliberais, iniciada nos anos 60 até o final do século XX. 

11
 A Complementação de Jornada (CJ), da Prefeitura de São Paulo refere-se à carga horária dos professores que 

não conseguiram compor suas jornadas com 25 horas aulas semanais de regência; ficam à disposição da escola e 

atuam como professores substitutos, no caso de ausência do professor regente. Nesse período, tinha 6 aulas 

atribuídas e cumpria 19 CJ.  

12
 O Ensino Fundamental II, atualmente, corresponde ao último ano do ciclo interdisciplinar e aos três anos do 

ciclo autoral, devido à reorganização do ensino municipal de São Paulo, implementada pelo Decreto n. 54.452, 

de 10 de outubro de 2013. Com essa reorganização passamos a ter três ciclos: Ciclo de Alfabetização, do 1º ao 3º 

ano; Ciclo Interdisciplinar, do 4º ao 6º ano e Ciclo Autoral, do 7º ao 9º ano. 
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que facilitou a organização de assembleias e, até mesmo, os encontros fora do turno de aula. É 

importante ressaltar que a direção da escola não assinalava qualquer impedimento para o 

desenvolvimento das atividades propostas e a coordenação, com frequência, reservava um 

tempo do horário coletivo de formação
13

 para que fossem apresentados os caminhos dos 

projetos em curso.  

Todos os projetos tinham como objetivo o desenvolvimento de uma visão mais ampla 

da participação dos estudantes como cidadãos ativos. Um dos caminhos era promover 

situações que levavam ao reconhecimento e à consciência dos problemas da cidade, do bairro 

e da escola. Esse movimento possibilitou conhecer melhor a realidade dos estudantes e suas 

capacidades de pensar e propor soluções. Os projetos foram significativos e ampliaram o 

diálogo no ambiente escolar; no entanto, o tempo de duração da maioria deles  restringiu-se 

ao tempo de permanência do governo eleito.  

Retomando a trajetória da minha formação, cursei a Especialização em “Ética, Valores 

e Cidadania na Escola”, oferecida pela Universidade de São Paulo - USP, o que possibilitou  

realizar a pesquisa: “Escola pública: vestígio de local privilegiado para o desenvolvimento da 

vida pública”, em duas escolas municipais, como trabalho de conclusão de curso, em 2012. A 

escolha dessa temática fora motivada pela convicção de que a participação dos estudantes é 

fundamental para melhorar as relações no ambiente escolar, resultando em conhecimentos 

agregados para toda a vida. O estudo possibilitou, entre outras questões, verificar o quanto a 

gestão é fundamental, não só para a implantação de instâncias democráticas, mas para sua 

efetivação no cotidiano escolar, enquanto fazer constante. 

Essa pesquisa ampliou o leque de indagações em torno das relações estabelecidas na 

escola e trouxe a necessidade de uma reflexão mais aprofundada, possibilitando pensar e 

compreender o real para a construção de outros fazeres no ambiente escolar.  

Assim, cursar o mestrado, desejo antigo, tornou-se imperioso. Sabia que o Programa 

de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo – PEPGEC, da PUC-SP seria o mais 

adequado para tratar dessas questões, mas não tinha como garantir o curso. Tentei por três 

anos, sem sucesso, o processo seletivo da USP, e durante esse período preparei-me 

economicamente, e desenvolvi um projeto para tentar o ingresso no PEPGEC. Fui selecionada 

                                                             
13

 O horário coletivo na Prefeitura Municipal de São Paulo corresponde a parte da opção de Jornada Especial 

Integral de Formação- JEIF, composta por 25 horas- aula de regência e 11 horas adicionais, sendo que 8 horas-

aula são cumpridas obrigatoriamente em trabalho coletivo, as 3 horas-atividade poderão ser individuais ou 

coletivas cumpridas no local de trabalho. As 8 horas-aulas destinadas ao trabalho coletivo incluem o Projeto 

Especial de Ação – PEA com 4 horas-aulas semanais, professores que possuem 25 aulas de regência podem 

aderir ao projeto de forma remunerada; os professores com número de aula inferior podem participar, mas sem 

remuneração. 
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no segundo semestre de 2015. Desde então, as aulas, leituras e orientação têm proporcionado 

um crescimento valiosíssimo, tanto intelectual quanto profissionalmente.  

"Caminhos para a construção de escolas democráticas: atividades educativas 

diversificadas desenvolvidas em escola pública municipal da cidade de São Paulo" é o título 

desta dissertação que foi construído graças às contribuições dos professores, dos colegas, da 

orientação e dos professores convidados para a qualificação. Visa contribuir com o diálogo 

sobre a escola pública e a valorização do seu potencial para uma educação democrática, no 

sentido de promover o bem comum e uma sociedade menos marcada por preconceitos e 

injustiças. 

A escola para a vida  

 

O problema da presente pesquisa nasce das experiências escolares vivenciadas como 

estudante e educadora de escola pública, a partir de um olhar que procura a formação humana 

para além do foco nas oportunidades de acesso à educação formal. Nesse sentido, a luta pela 

educação democrática é vista como promotora de uma educação integral que respeite, valorize 

e auxilie as pessoas no encontro de suas potencialidades para a transformação social.  

O ideal de escola democrática tem percorrido longos caminhos na história da 

humanidade e a abrangência do tema torna necessário pontuar inicialmente, elementos que 

nos lancem às origens da construção do conceito e auxilie na compreensão de seus 

desdobramentos na atualidade.  

A escolarização como instituição para educar os jovens das classes dominantes nos 

remete à história da Mesopotâmia, China e Egito. Na Grécia antiga, de onde herdamos o 

conceito primevo de democracia
14

, a educação dos cidadãos era voltada para a vida pública e 

organizada em etapas. Os romanos organizaram suas escolas seguindo o conceito grego unido 

ao sistema religioso. (TROGER; RUANO-BORBALAN, 2012).  

A origem da instituição escolar foi marcada pela transmissão dos valores e saberes 

dominantes com o objetivo de controle. Ao longo do percurso histórico, com o advento do 

comércio e das reformas religiosas, surgiu a necessidade de levar os saberes formais básicos 

para um número maior de pessoas. Nesse contexto, afloraram as primeiras ideias 

                                                             
14

 Sobre a origem etimológica da palavra democracia: “As palavras compostas com kratos (cracia) designam 

quem está no poder”. Demos refere-se ao povo, assim democracia significa poder do povo. (CHAUÍ, 2002, p. 

196) 
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democráticas de educação na figura dos religiosos Lutero e Comenius. (COMENIUS, 2001). 

Ambos defendiam a educação de todos os homens e mulheres, pobres e ricos. O 

conhecimento como um direito e desejo humano foi expresso por Comenius, sustentáculo das 

ideias de educação democrática. 

A Revolução Francesa foi um período significativo para a educação democrática, sob 

a inspiração do iluminismo, com a organização de um sistema público e laico de ensino. 

Defendeu-se a educação para todos como dever do estado. (CONDORCET, 2005). 

Com reflexos profundos na vida dos trabalhadores, o período da Revolução Industrial 

trouxe várias reivindicações e questionamentos quanto aos direitos e educação das crianças 

que, à época, trabalhavam nas fábricas. O Manifesto do Partido Comunista (ENGELS; 

MARX, 1988) e a organização da Comuna de Paris (GONZÁLEZ, 1982) expressam essas 

lutas e a defesa da laicidade do ensino. 

Em fins do século XIX, as críticas sobre os propósitos da instituição escolar se 

proliferaram, ao mesmo tempo, que o desenvolvimento de experiências educativas, suscitando 

questionamentos, até mesmo, sobre o poder do estado. Podemos destacar como precursores 

dessas experiências: Léon Tolstoi, John Dewey, Guardia e Makarenko. 

A educação no Brasil colonial e escravocrata esteve, por muito tempo, sob o 

monopólio da religião católica e recebeu influência do pensamento iluminista, a partir do 

século XVIII. Importante mencionar que a longa tradição escravocrata (1530-1888) excluiu 

grande parte da população destituída de direitos, por sua condição de classe. As influências da 

pedagogia nova passaram a prosperar dos anos 1930 aos 1960. Importantes pensadores como, 

Anísio Teixeira e Paulo Freire com ações e produções teóricas contribuíram para novas 

maneiras de pensar a educação. (SAVIANI, 2007). 

A partir desta breve alusão histórica, observamos que o ideal de escola democrática 

está em discussão há muito tempo, inclusive em nosso país. Porém, a dificuldade para a sua 

efetivação torna o tema perene e desafiador à construção de novos conhecimentos que possam 

subsidiar a continuidade no caminhar. As dificuldades de ordem histórica, social, política e 

econômica estão imbricadas a ponto de afetar, diretamente, os processos de construção de 

escolas democráticas em uma sociedade cujos sentidos de democracia, do ponto de vista da 

busca por uma sociedade igualitária, ainda não estão consolidados. 

Do ponto de vista histórico, social e cultural é preciso pontuar a formação do país sob 

o domínio português e o longo processo de escravidão, como contributo para a constituição de 

uma sociedade autoritária e hierarquizada, em que os privilégios são mais louváveis que os 

direitos. (CHAUÍ, 2013).  
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A questão política está intimamente relacionada à econômica, já que o estado, via de 

regra, encontra-se a serviço do grande capital. Colonizados nos primórdios do capitalismo e 

da globalização, sofremos não só a influência da burguesia nacional como estamos à mercê da 

burguesia internacional. (TONET, 2016). Assim, as medidas políticas nas áreas sociais 

acabam, em maior ou menor grau, por responder aos interesses de poucos, o que na prática 

inviabiliza processos democráticos. Esse desenho pode ser observado na educação, a partir da 

década de 1970, com o viés neoliberal que dá forma às políticas educacionais hodiernas. 

(GENTILI, 2002). 

Para esta pesquisa o enfoque histórico-cultural torna-se relevante, pois o mesmo 

contribuirá com a leitura dos modos como a escola, foco da investigação, desenvolve 

localmente, a construção de relações democráticas e as possibilidades para superar suas 

dificuldades. 

A referência legal pauta-se na Constituição de 1988
15

, pois a mesma leva em conta 

parte dos anseios populares referentes à educação, ressaltando-a como um direito de todos e 

indicando a necessidade da participação e colaboração na construção dos objetivos 

educacionais. Em seu artigo 206, inciso VI é garantida a gestão democrática do ensino 

público, o que abre a possibilidade para que as escolas públicas instituam o Conselho de 

Escola e passem a discutir a gestão, não só dos recursos como também, de seus objetivos 

pedagógicos junto à comunidade escolar. 

Em 1996, fruto de intensas discussões, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDBEN foi publicada. Por decorrência, os processos de democratização da escola 

se ampliaram, abrangendo a gestão democrática e a construção coletiva do Projeto Político-

Pedagógico nas unidades escolares, em consonância com a Constituição Federal.  

A temática referente ao sentido democrático da educação segue sem grandes 

progressos efetivos, mesmo considerando-se a importância de estar presente nos Planos 

Nacionais de Educação – PNE 2001 e 2014.  

Constata-se que as bases legais não foram suficientes para proceder mudanças 

concretas na vida das pessoas, sendo que a efetivação do processo de democratização depende 

de um conhecimento construído que valorize as intenções preconizadas no aparato legal e 

para além do mesmo, pois democracia implica em luta pela manutenção dos direitos 

conquistados visando novas conquistas. 

                                                             
15

 Constituição da República Federativa do Brasil. Capítulo III, da educação, da cultura e do desporto. Seção I da 

educação. (artigo 206, inciso VI). Disponível em: 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 26 set. 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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No campo da pesquisa acadêmica há ampla produção de estudos que têm como foco 

educação e escola democrática, o que expressa sua relevância e justifica a revisão da literatura 

efetuada, conforme descrito em um dos capítulos desta investigação. 

Pelo exposto podemos constatar que o tema em pauta sempre esteve presente, 

abrangendo longos períodos de reflexão e legislação, apesar do percurso tortuoso de nossa 

história política, sobretudo, caracterizado por processos de ditadura e democratização. Essa 

constatação indica que esse estudo faz-se necessário com o intuito de contribuir para  

minimizar as desigualdades sociais presentes em nossa sociedade.  

Pensar a escola para a vida com o objetivo de “ensinar tudo a todos” (COMENIUS, 

2001, p.11), sem exceção, garantindo a qualidade, a permanência e considerando a 

diversidade da população é um dos princípios de uma escola democrática. Assim, as propostas 

e projetos construídos pela comunidade escolar em favor da democratização da educação 

precisam ser conhecidos e valorizados. 

Destarte, a vivência nas escolas públicas e as influências temporais de planos e 

projetos que não duram mais do que a gestão de um determinado governo, impulsionaram a 

investigação das atividades educativas diversificadas criadas pela comunidade, em uma escola 

pública, como um caminho referência para a construção de escolas democráticas. Essas 

atividades respondem às demandas das comunidades em que estão inseridas e não são 

idealizadas para cumprir meramente obrigações legais, como se pode observar, por exemplo, 

com a instituição de APM. 

O marco temporal considerado para reflexão de políticas públicas educacionais tem 

como parâmetro na esfera federal, o período dos governos Lula/Dilma (2003-2016) e, na 

esfera municipal, os governos Marta Suplicy (2001 a 2004), José Serra/Gilberto Kassab (2005 

a 2008), Gilberto Kassab (2009 a 2012) e Fernando Haddad (2013 a 2016). A escolha dos 

períodos deve-se à identificação de programas voltados à área educacional com vistas à 

democratização. Inclui-se também como critério de referência a correspondência à etapa de 

vivência da pesquisadora como educadora em escolas públicas.  

A educação democrática - enquanto desafio central das políticas públicas estatais -  

visando garantir a escolarização de qualidade para todos, configura-se como ponto norteador 

deste estudo. Isso porque aborda-se a temática em questão, a partir da compreensão dos 

caminhos idealizados e vivenciados por educadores de uma escola pública. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral analisar as atividades educativas 

diversificadas desenvolvidas em uma escola pública municipal, da cidade de São Paulo, ao 

mesmo tempo, que identificar sua influência no currículo escolar e na efetivação de relações 
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democráticas, com vistas à construção de uma escola democrática e, em última instância, à 

transformação social.  

As finalidades específicas desta pesquisa convergem para os seguintes compromissos 

investigativos: 

 Identificar as políticas públicas educacionais incentivadoras de ações 

participativas e democráticas; 

  Investigar as formas de relações democráticas vivenciadas no espaço escolar 

na sua relação com as políticas públicas e a partir de iniciativas próprias da 

instituição educacional; 

  Caracterizar as propostas e atividades diversificadas presentes na escola 

pública e em seus documentos oficiais; 

 Averiguar a forma de envolvimento e participação dos diferentes agentes da 

estrutura escolar. 

A metodologia de pesquisa, de cunho qualitativo, tendo como propósito atingir aos 

objetivos acima elencados, desenvolveu-se por meio da análise do Projeto Político 

Pedagógico da escola e estudo de campo. A pesquisa de campo teve como procedimento de 

coleta de dados técnicas de observação e entrevistas junto ao gestor e professores, com base 

em um roteiro norteador visando historicizar as atividades desenvolvidas na escola e verificar 

as formas de participação dos agentes envolvidos. Destaca-se também, que os referenciais 

teóricos ao fundamentarem este estudo, permitiram aprofundar a análise e a discussão dos 

dados coletados.  

As reflexões originaram-se de vários questionamentos, como: as atividades 

diversificadas envolvendo a participação, expressas em documentos oficiais da escola, 

concretizam-se no cotidiano escolar em todos os espaços de vivência? Qual contexto 

propiciador da criação de atividades diversificadas? Qual a abrangência das ações em relação 

aos estudantes? As atividades diversificadas contribuem para novas formas de relacionamento 

entre os diferentes atores no espaço escolar? Quais as mudanças curriculares possibilitadas 

por essas ações? Por decorrência, levantou-se a seguinte questão norteadora para este estudo, 

qual seja: As atividades educativas diversificadas podem figurar como caminho à construção 

de uma escola democrática?  

Considerando que os processos históricos sempre nos surpreendem com novos 

desafios a serem superados e trazem conhecimentos cientificamente construídos e disponíveis 

para compreensão da problemática em questão, tem-se que os resultados da presente pesquisa 
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visam contribuir para o debate sobre a construção de escolas democráticas em nosso país.  

Assim, os resultados da pesquisa são apresentados em três capítulos. Em primeiro 

plano, situa-se o Capítulo I. “Educação, currículo e teoria crítica” – que retrata um breve 

histórico dos conhecimentos sobre o currículo escolar, destacando-se a contribuição da teoria 

crítica em currículo na sua relação com a construção de vivências democráticas no cotidiano 

escolar. As discussões pautam-se nas contribuições de diferentes autores, destacando-se 

Apple, Freire e Giroux, a fim de abordar as inovações curriculares e a ideia de atividades 

educativas com vistas à democratização, bem como sistematizações sobre as políticas 

educacionais que possibilitam e incentivam vivências democráticas na escola, dando 

continuidade às reflexões preliminares apresentadas nesta introdução. 

O Capítulo II. “Caminhos da pesquisa” inclui sistematizações a partir de um breve 

levantamento de dissertações e teses, com base nas palavras-chave da pesquisa. Na sequência, 

explicita-se a delimitação do lócus da pesquisa e sua contextualização, assim como a 

especificação dos procedimentos metodológicos utilizados e sua fundamentação.  

A concretização empírica da investigação encontra-se no Capítulo III. “A escola e as 

atividades educativas diversificadas” que contempla os resultados das análises dos dados 

coletados nos documentos e nas entrevistas, cujos destaques foram incluídos na parte final do 

trabalho, identificada como “Considerações e perspectivas”. 
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CAPÍTULO I 

EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E TEORIA CRÍTICA 

 

Isso de querer 

ser exatamente aquilo 

que a gente é 

ainda vai 

nos levar além. 

 

Leminski 

 

Este capítulo aborda a contribuição da teoria crítica em currículo para a construção de 

vivências democráticas no cotidiano escolar com base nas contribuições de Apple, Freire 

entre outros. Para tanto, inicia-se com breve histórico da base conceitual dos conhecimentos 

sobre o currículo escolar. A discussão tem como foco a construção de escolas democráticas e 

as possibilidades de inovações curriculares e de atividades educativas com vistas à 

democratização a partir de reflexões sobre o processo histórico brasileiro. As políticas 

públicas educacionais aqui discutidas encontram-se alicerçadas nas propostas que possibilitam 

e incentivam a construção de parâmetros para investigar as vivências democráticas na escola. 

1.1 Currículo em dimensão histórica 

 

A necessidade de pensar e resgatar a história do currículo é fundamental para que, 

como educadores, seja possível compreender e compartilhar os movimentos de mudanças em 

prol da ressignificação conceitual de educação e do papel dos seus agentes enquanto 

protagonistas da construção de uma educação democrática, nos âmbitos da docência, da 

discência e da gestão escolar. 

 

Desnaturalizar e historicizar o currículo existente é um passo importante na 

tarefa política de estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares 

que sejam transgressivos da ordem curricular existente. É por isso que uma 

história do currículo deve ser parte integrante de uma Teoria Crítica do 

Currículo dedicada à construção de ordens curriculares alternativas. 

(MOREIRA; TADEU, 2013, p.40). 
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Assim, pensar o que muda e permanece na vivência curricular da realidade escolar não 

pode prescindir de uma retomada às teorias curriculares que marcaram, por décadas, o saber e 

o fazer pedagógico. A reconceptualização do currículo poderá ser efetivada tão somente à luz 

da compreensão da história e intencionalidade dos currículos propostos para a escola.  

Currículo tem sua origem na palavra latina curriculum; significa percurso, corrida e, 

como tal, traz em si a ideia de um caminhar, de uma construção que se realiza ao longo do 

tempo. Na escola esse percurso nos dá a noção da construção de individualidades, identidades 

que se formam ao longo da vivência escolar. Assim, todas as atividades desenvolvidas no 

contexto escolar estão atreladas a uma concepção sobre o currículo, aos paradigmas 

curriculares que historicamente tem contribuído para a idealização de uma escola mais 

inclusiva que considere todos os atores escolares e a educação como um direito de todos. 

Refletir sobre o currículo escolar nos leva, principalmente, ao início do século XX, 

quando passa-se a delegar à escola a tarefa de formar as próximas gerações para o trabalho da 

indústria nascente. A referência nesse contexto é o livro “The curriculum” de Bobbitt, escrito 

em 1918, inspirado em Taylor e sua teoria de eficiência no trabalho, o que resulta num 

currículo escolar para a formação de trabalhadores (APPLE, 2006). A definição de 

disciplinas, a organização do espaço e do conhecimento escolar, a delimitação de normas 

disciplinares, que ainda são frequentes nas escolas do século XXI, nos remete a esse 

pensamento que por muito tempo delineou o perfil ainda predominante nas instituições 

educacionais. 

Essa visão tradicionalista na condução do currículo escolar concebe o estudante como 

um sujeito passivo que deve enquadrar-se à organização institucional e reproduzir o 

conhecimento transmitido pelo professor. Dewey (1959), contemporâneo de Bobbitt, em sua 

obra “Democracia e educação”, escrita em 1916, já trazia algumas críticas à formação escolar 

e procurava valorizar os conhecimentos e a participação dos estudantes na construção de uma 

sociedade democrática.  

Nas décadas de 1960 e 1970 surgem pensadores que, por conta das mudanças 

históricas e sociais vivenciadas no mundo, começaram a questionar o papel da educação e a 

repensar o currículo. Procuravam, numa perspectiva crítica, compreender as definições 

curriculares e a valorização de determinados tipos de conhecimento considerando questões de 

ordem histórico culturais. Expandindo o olhar para a questão do poder no âmbito da 

escolarização: 
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[...] a decisão de definir o conhecimento de alguns grupos como digno de 

passar para gerações futuras, enquanto a cultura e a história de outros mal 

veem a luz do dia, nos informa algo extremamente importante sobre quem 

tem poder na sociedade. [...] Assim, gostemos ou não, o poder diferenciador 

está presente na alma do currículo e do ensino. (APPLE, 2006, p. 22-23). 

 

A pedagogia crítica expressa a reflexão sobre o papel da formação escolar como 

reprodutora de uma sociedade em que a desigualdade se faz cotidianamente presente e 

integrada no seio da instituição escolar. A sociologia da educação traz importantes 

contribuições por meio de estudos de Bourdieu e Passeron (2014) cruciais para compreender 

como se dá essa reprodução a partir de conceitos como “capital cultural”, que nos faz refletir 

sobre o que os estudantes trazem para a escola a partir de sua posição social. Nesse sentido, a 

cultura escolar é mais favorável aos filhos das classes abastadas, pois estes já dispõem de 

certos conhecimentos e de acesso aos códigos e significados disseminados na escola, em 

contraposição aos filhos das classes trabalhadoras que chegam com outro tipo de capital 

cultural e outras formas de ver e estar no mundo. Nesse contexto, a escola, ao ignorar essa 

realidade, produz a caracterizada “violência simbólica”. 

 

Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor 

significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de 

força, que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, 

propriamente simbólica a essas relações de força. (BOURDIEU; 

PASSERON, 2014, p. 25). 

 

A violência simbólica é própria da instituição escolar que impõe significações aos 

estudantes, como tal atinge a todos, porém para aqueles que não dispõem de relação com os 

conhecimentos valorizados pela cultura escolar ela é ainda mais violenta. 

Questões desse tipo revelam a concepção do currículo e a dimensão da imposição 

cultural sustentada pela negação de outras culturas no interior do sistema educativo, exigindo 

outros olhares para o fazer pedagógico de modo a minimizar a ação reprodutora das 

desigualdades. Nesse contexto a pedagogia crítica nasce não só com a contestação do 

currículo escolar em curso, mas com propostas que possibilitem se não o rompimento, uma 
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redução dos efeitos dessa tradição. 

Philip Jackson
16

 (2001), em seu livro Life in Classrooms, resultado de observações em 

sala de aula e de pesquisa junto a educadores progressistas da década de 1960, possibilita 

pensar as implicações da instituição escolar e do currículo na formação dos estudantes. Suas 

observações assinalam para a instituição escolar como um lugar em que os estudantes são 

obrigados a conviver cotidianamente e por longos períodos com muitas pessoas. Essa 

massificação leva à criação de um conjunto de normas às quais os estudantes são submetidos. 

A ação da escola está voltada à doutrinação dos estudantes para a vida em uma sociedade 

hierarquizada e “Con sus prescripciones y su vigilancia sobre la atención de lós alumnos, el 

profesor proporciona el ingrediente omitido que hace real el trabajo. Aunque rechace el título, 

el docente es el primer ‘jefe’ del estudiante.” (JACKSON, 2001, p 70). 

Nesse cenário, o que irá marcar a vida na instituição, além da obrigatoriedade imposta 

aos estudantes de estar lá querendo ou não, será, segundo o autor, “a multidão, o elogio e o 

poder”
17

. Assim desde os primeiros anos na escola, a regra é aprender a esperar sua vez para 

tudo, e adequar-se às normas da instituição, por conta deste tipo de convívio social. Os 

discentes se submetem a constante avaliação, não só de suas conquistas intelectuais, mas, 

sobretudo em relação à sua adequação ou não às normas escolares, sob os olhares dos 

professores e demais adultos, além da avaliação de seus colegas. 

A questão do elogio ou reprovação, bem como o poder representado pelo professor, 

foram nuances da vida escolar, por muito tempo, negligenciadas pelos estudos em educação. 

Nessa perspectiva, o autor expõe a relação entre o currículo oculto e o currículo oficial: 

 

[...] el elogio y el poder que se conbinan para dar un sabor específico a la 

vida en el aula Forman colectivamente un curriculum oculto que cada 

alumno (y cada profesor) debe dominar para desenvolverse 

satisfactoriamente en la escuela. Las demandas creadas por estos rasgos de la 

vida en el aula pueden contrastarse con las demandas académicas (el 

currículum “oficial” por así decirlo) a las que los educadores 

tradicionalmente han prestado mayor atención. Como cabía esperar, los dos 

curricula se relacionan entre sí de diversos e importantes modos. 

(JACKSON, 2001, p. 73). 

                                                             
16

 Philip W. Jackson (1929-2015), filósofo estadunidense, publicou Life in Classrooms em 1968, onde cunhou a 

expressão “currículo oculto”, que nos possibilita pensar além do currículo oficial e considerar as interações na 

sala de aula e no espaço escolar. Não há publicação em português, a obra aqui utilizada é uma tradução em 

espanhol: La vida en Las aulas. 

17
  Em inglês crowds, praise and power, em espanhol encontramos: “masa, elogio y poder”. (JACKSON, 2001, 

p.50). Em português podemos traduzir crowds como massa ou multidão, neste texto optou-se pelo último. 
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Quanto à percepção de estudantes em relação à escola, resultados de pesquisas 

qualitativas, realizadas por Jackson (2001) nos Estados Unidos entre 1940 e 1960, sinalizam 

que há uma variedade de sentimentos que podem ocorrer aos estudantes em diferentes 

contextos vividos no ambiente escolar, além de apresentar a ambivalência, obrigatoriedade e 

neutralidade como possibilidades de compreensão.  

O estudo dedicou-se também a compreender como os docentes se autoavaliam 

realizando entrevistas com 50 professores considerados bons profissionais pelos diretores e 

supervisores, considerando quatro características: “inmediatez, naturalidad, autonomía e 

individualidad.” (JACKSON, 2001, 154). Constatou-se que o trabalho do professor é mais 

regido pelas circunstâncias imediatas sem uma racionalidade teórica que embase suas ações. 

Os professores fizeram críticas às questões que colocam em risco a autonomia como as 

avaliações externas e currículos demasiadamente fechados. A individualidade observada pelo 

autor pode ser um entrave a inovações curriculares, pois o trabalho pedagógico que pretenda 

contrapor-se às formas tradicionais precisa ser realizado em equipe, nos dizeres de Santomé 

(2001):  

 

En la actualidad una de las grandes esperanzas con mayor posibilidad de 

hacer efectiva una nueva cultura pedagógica contrahegemónica, capaz de 

contribuir a la construcción de seres humanos más solidarios y responsables, 

con una formación cultural puesta al servicio de los hombres y mujeres más 

necesitados, tiene como eslogan la prioridad de formar un 

“profesorado·investigador”. Y quiero destacar el genérico “profesorado” 

frente al sustantivo más individual de  “profesor” o “profesora”, pues una de 

las condiciones que resultan indispensables para hacer realidad esta nueva 

cultura pedagógica consiste en que debe ser fruto del trabajo en equipo. No 

debemos olvidar que entre las razones que explican la esquizofrenia entre la 

teoría y la práctica y, por qué no decirlo, la escasa calidad de la enseñanza 

existente en buena parte de las instituciones escolares en nuestro contexto, 

una de ellas, es el predominio de una concepción individualista del puesto de 

trabajo docente. (SANTOMÉ, 2001, p. 21). 

 

Como Jackson, outros pesquisadores procuraram a partir de estudos sobre a escola 

compreender a vida nesta instituição. John I. Goodlad, citado por José Luiz Domingues, 

também aborda a existência de mais de um currículo, apontando: o currículo formal, o 

currículo operacional, o currículo percebido e o currículo experienciado. (DOMINGUES, 
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1988, p. 43). Esta gama de visões e ações possíveis no espaço escolar ocorre dada a 

diversidade de pessoas que lá convivem e fazem acontecer o currículo, ou currículos. Essas 

categorias procuram definir o modo como professores e estudantes vivenciam o currículo 

escolar.  

No Brasil, Anísio Teixeira nos anos 1930, traz para o cenário brasileiro o pensamento 

de J. Dewey sobre educação. As análises ressaltam a necessidade de pensar a função da escola 

como formadora, na sociedade democrática nascente, assim como a importância de um novo 

olhar para o currículo escolar ampliado nos seus horizontes, ao abrir a escola para o mundo do 

qual ela faz parte.  

Anísio, inspirado por essas ideias, ao ocupar cargo público realizou reformas na 

instrução pública no Rio de Janeiro. Em 1932, juntamente com outros intelectuais, assinou o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que, em linhas gerais, defendia uma reconstrução 

educacional no Brasil com objetivos e finalidades educacionais para todos tendo como 

princípios a laicidade
18

, gratuidade, obrigatoriedade e coeducação. (AZEVEDO et al., 2010). 

Esses ideais democráticos tiveram impacto no modo de pensar sobre educação resultando na 

construção de um Plano Nacional de Educação que, com o Estado Novo (1937-1945)
19

, não 

chegou a ser implantado. No período democrático (1945-1964), as ideias pedagógicas de 

democratização da educação ganharam concretude, principalmente com a criação do Projeto 

Escola Parque de Anísio Teixeira. Decorre dessas iniciativas, a reconcepção do currículo 

escolar ao instituir a proposta de educação integral e da formação dos estudantes diferindo 

substancialmente no que concerne à garantia do tempo de maior permanência do estudante na 

escola.  

Paulo Freire, embasado em suas práticas educativas da década de 60, discutiu a 

importância da educação e a construção de um currículo escolar significativo em duas obras 

clássicas de sua autoria: “Educação como prática da liberdade” e “Pedagogia do oprimido”, 

cujos títulos nos dão a dimensão do pensamento freireano sobre educação: ação que pode 

libertar; saber é poder; pensar a prática e o papel dos cidadãos como agentes de 

transformação. Em “Pedagogia do oprimido”, o autor destaca: a questão da visão de mundo; a 

necessidade de conhecer e compreender as razões da opressão e lutar contra um mundo 

                                                             
18

  Em abril de 1931 o governo de Getúlio Vargas assinala a ligação com a igreja católica com o decreto que 

permite o ensino da religião nas escolas públicas. (FAUSTO, 1998, p. 233). 

19
 “No dia 10 de novembro de 1937, tropas da polícia militar cercaram o Congresso e impediram a entrada dos 

congressistas. [...]. À noite, Getúlio anunciou uma nova fase política e a entrada em vigor de uma Carta 

constitucional, elaborada por Francisco Campos. Era o início do Estado Novo.” (FAUSTO, 1998, p. 364). 

Período em que o presidente teve o poder de governar por decretos-leis. 
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constituído de opressores e oprimidos. O título “Pedagogia do Oprimido” destaca-se por 

declarar explicitamente a desigualdade reinante na sociedade e a luta por uma sociedade justa. 

As obras mencionadas são referência que nos permitem dialogar com a pedagogia 

crítica. Paulo Freire, em 1965
20

, quando encontrava-se no exílio, publicou sua primeira obra 

“Educação como prática da liberdade”. Nesta obra, o pensamento crítico revela-se na análise 

do contexto histórico político do Brasil, considerado como um momento de transição, período 

anterior à ditadura militar. Abrange também a situação histórica do povo brasileiro, sob as 

influências do colonialismo e escravidão, como um povo sem voz, inexperiente para a 

democracia. O autor ao assinalar a educação como capaz de transformar as pessoas, uma vez 

que esta possibilita que os sujeitos sejam reconhecidos como tal, também considera que a 

partir do desenvolvimento das pessoas seja possível concretamente estabelecer o movimento 

de luta pela transformação social.  

Na referida obra encontram-se relatos sobre trabalhos com a alfabetização de adultos 

com ênfase na importância do diálogo. O educador identifica-se como alguém que constrói o 

conhecimento a partir do reconhecimento do outro e da realidade em que se vive, num 

processo de descobertas, aprendizagens e crescimento juntamente com os educandos. Tal 

postura permite compreender melhor o mundo e suas contradições ao se deparar com a 

diversidade, ao perceber-se incompleto e aprendiz com o outro. Freire faz crítica à educação 

tradicional que impõe o conhecimento, sem a vivência do diálogo. Assim se pronuncia: 

 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer 

o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob 

pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater com uma 

educação que impõe? (FREIRE, 1981, p. 96). 

 

O pensamento freireano impõe um repensar da prática educativa desvinculada da 

relação com o outro, em que as vivências dos educandos não têm relevância para a proposta 

curricular. Neste caso a proposta é fechada, pré determinada, não há reconhecimento de 

professores e nem de alunos como sujeitos da construção do conhecimento. Estas práticas 

educativas favorecem a passividade, sendo, contrárias à edificação de atitudes democráticas e 

à real compreensão do conhecimento que se pretende construir. Para esse enfrentamento 

                                                             
20

 “Educação como prática da liberdade” teve sua primeira publicação no Chile em 1965, quando Freire 

encontrava-se no exílio. No Brasil foi publicado pela editora Paz & Terra, em 1967. 
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Freire (2005) ressalta a importância do diálogo na construção do conhecimento.  

 

[...]Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz também de 

gerá-lo.Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeira educação. 

A que, operando a superação da contradição educador-educandos, se instaura 

como situação gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente 

sobre o objeto cognoscível que os mediatiza. (FREIRE, 2005, p. 96). 

 

O reconhecimento do outro como ser dotado de inteligência está presente nas ideias de 

Freire e requer que os educadores considerem os educandos como sujeitos que refletem e 

constroem o conhecimento. 

A crítica à pedagogia tradicional se apoia também na obra “La pedagógica latino-

americana” de Dussel (1980). Nela o autor considera que a ação pedagógica permeia todas as 

relações pessoais travadas ao longo da vida, visto que as pessoas aprendem umas com as 

outras e se influenciam reciprocamente pelo modo de pensar e pela postura. Esse aspecto é 

discutido nos estudos sobre a influência dominadora dos europeus na América Latina a partir 

da aculturação e desvalorização do conhecimento produzido pelos nativos da América, ao 

constatar que a imposição resulta numa relação não dialógica que impregna todas as relações 

sociais minimizando uns em favor de outros. Anula-se o outro e impõe-se uma nova maneira 

de ver a vida em todos os sentidos, incluindo-se tanto relações familiares como de outras 

naturezas. “La pedagógica [...] es la parte de la filosofia que piensa la relación cara-a-cara del 

padre-hijo, maestro-discípulo, médico psicólogo-enfermo, filósofo-no filósofo, político-

ciudadano, etc.” (DUSSEL, 1980, p. 11). 

Em sua obra o autor faz, ainda, uma crítica ao pensamento moderno em relação à 

educação que não vê o outro como ser dotado de saberes. O fato de se valorizar a cultura 

burguesa urbana e imperial conquistadora em detrimento de outras culturas impede a 

concretização do sentido libertador para os latino-americanos. O conhecimento europeu 

imposto como superior produz e naturaliza a desigualdade dificultando o estabelecimento de 

relações horizontais.  

Para a superação dessa lógica, Dussel (1980) propõe uma ação pedagógica de 

libertação a partir do reconhecimento de cada ser humano nas relações vivenciadas, pois a 

formação dos indivíduos deve ser levada em conta em todos os seus aspectos. Essa concepção 

requer um novo projeto pedagógico, ao compreender os processos de dominação implícitos na 
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sua proposta, para que possa refutá-los, a fim de garantir a emancipação humana. A 

valorização da cultura popular e do outro, torna possível uma educação para a transgressão 

dessa ação pedagógica dominante em todos os âmbitos da vida. É preciso pontuar que a 

colonização, nos dizeres de Casali (2014), é uma das piores formas de opressão e 

culturalmente impõe relações cotidianas de submissão. Contrária aos processos de 

colonização e em favor da emancipação dos povos está a pedagogia crítica. 

 

É preciso demarcar com clareza e contundência suficientes que o 

colonialismo é uma das formas históricas mais brutais de violação de 

Direitos Humanos de pessoas e povos, especialmente por seu poder de 

persistência como resíduo cultural. É um movimento inverso ao da educação 

– é alienação, pois, se a alteridade é a marca da presença do outro como 

mediador de um processo de emancipação, a alienação é o seu antagônico: a 

presença do outro, como gerador de submissão, desapropriação de si. Assim 

sendo, a descolonização como negação da negação equivale ao ato educativo 

que desaliena, emancipa (literalmente, ex-manu-capere: sai-da-mão-do-

outro) e gera autonomia. (CASALI, 2014, p. 261). 

 

Segundo Dussel (1980), é preciso perceber o educando como fonte originária da ação 

pedagógica, assim como se deve estar aberto à crítica, valorizar a criatividade do educando, 

escutar, aprender, discutir e produzir juntos. O estabelecimento de outra forma de relacionar-

se deve ter como objetivo a construção de uma sociedade justa, motivada pelo 

reconhecimento e libertação das amarras, em prol da emancipação humana. Torna-se 

imprescindível uma análise crítica da sociedade, tendo em vista o reconhecimento das 

culturas, sem perder a percepção da submissão dos oprimidos em relação à cultura do 

opressor. Como Freire, Dussel (1980) destaca o necessário potencial transformador da 

educação.  

 

[...] Es necesario una nueva escuela, una nueva medicina, nuevos servicios 

para un hombre oprimido. Para ello es necesario primero demitificar la 

pedagógica imperante, mostrar sus desproporcionados costos e indicar un 

camino liberador.  (DUSSEL, 1980, p. 70). 

 

Michael Apple também aborda a questão curricular a partir de estudos que permitem 

compreender a finalidade proposta, analisando como e por que determinados conhecimentos 



36 

 

são valorizados no currículo e as consequências das definições que resultam na invisibilidade 

de sujeitos e, por conseguinte, na manutenção de uma sociedade desigual. 

No livro “Ideologia e currículo”, Apple (2006) traz a discussão do conflito existente 

na construção do currículo devido às questões políticas e ideológicas que são postas na 

escolha dos componentes valorizados no processo de conhecimento. A obra contempla a visão 

de que setores da direita querem determinar o que pode e não pode ser ensinado na escola 

segundo seus valores, valores estes que são excludentes, pois limitam o acesso de indivíduos 

de culturas diversas no processo educativo. Questionamentos e preocupações da década de 

1980 desenvolvidos pelo autor, vivenciados nos últimos anos no Brasil, propiciaram um 

aprofundamento de reflexões sobre pensamentos conservadores que colocam em risco as 

conquistas por direitos expressas nas leis brasileiras.  

A necessidade de compreender e historicizar o currículo com o propósito de dar voz 

aos atores sociais não contemplados no currículo oficial, bem como o alerta para o avanço do 

neoliberalismo
21

 com predomínio da lógica de mercado na educação são discutidos pelo 

referido autor. Mesmo sendo o Estado aquele que dá legalidade às políticas neoliberais no 

campo educacional, Apple ressalta que o Estado tem um papel crucial na criação de leis que 

garantam o acesso de todos à educação. Cabe à escola promover a efetivação e preservação de 

tais direitos, visto que, há um avanço de pensamentos conservadores na esfera da política 

educacional em nosso país que tende a limitar o currículo e, novamente, deixar sem voz 

aqueles que sequer tiveram esse direito garantido a partir das legislações ainda vigentes. 

O papel da ideologia no campo do currículo deve ser estudado e compreendido em 

todas as suas dimensões, incluindo aqui a questão do currículo oculto, abordada 

anteriormente, no qual são identificados valores que comungam com a permanência das 

desigualdades que operam sutil e inconscientemente no fazer educativo: “Sem uma análise e 

compreensão mais ampla dessas suposições latentes, os educadores correm o risco muito real 

de continuar a permitir que os valores ideológicos operem através deles.” (APPLE, 2006, 

p.146). 

Apple e Beane (1997) em “Escolas democráticas” apresentam experiências de quatro 

escolas públicas estadunidenses com propostas curriculares que procuram dar voz aos 

                                                             
21

  O neoliberalismo é uma economia política surgida teoricamente em fins dos anos 1940 e retomada durante a 

crise do capitalismo dos anos de 1970. Nela predomina a ideia de “abolição dos investimentos estatais na 

produção, abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro, drástica legislação antigreve e vasto programa de 

privatização.” (CHAUÍ, 2011, p. 313). Para compreender o neoliberalismo e suas implicações na atualidade o 

texto de Marilena Chauí “Sob o signo do Neoliberalismo” presente no livro “Cultura e Democracia” é bastante 

esclarecedor.  
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diversos atores sociais; assim questões locais, culturais, raça, etnia e língua, são trabalhadas, 

possibilitando um diálogo educacional favorável à construção do conhecimento. Uma 

construção e não algo dado, sem relação com o espaço e o contexto em que a escola está 

inserida. Portanto: “O currículo de todas essas escolas baseia-se na crença de que o 

conhecimento só existe para os alunos e professores quando está ligado a algo sério.” 

(APPLE; BEANE, 1997 p. 153). 

A contribuição de Apple para entendimento da pedagogia crítica decorre de estudos 

sobre a estrutura do currículo e suas implicações ideológicas, bem como dos caminhos para a 

superação de um pensar curricular em que predominam interesses econômicos e imposição 

cultural. 

O educador Henry Giroux (1986), na obra “Teoria crítica e resistência em educação”, 

aponta a contribuição de pensadores da escola de Frankfurt para o desenvolvimento da teoria 

crítica e como ela pode auxiliar na reflexão pedagógica. Sua obra, assim como a de Freire, 

propõe um pensar na educação para a transformação social a partir do desvelamento da 

realidade e reconhecimento da potencialidade humana. Ressalta que o pensamento crítico é 

“pré-condição para a liberdade humana” (Giroux,1986, p. 36), ou seja, a emancipação humana 

só pode ser atingida mediante a consciência crítica.  

 

Para que a educação para a cidadania se torne emancipatória, deve começar 

com o pressuposto de que seu principal objetivo não é “ajustar” os alunos à 

sociedade existente; ao invés disso, sua finalidade primária deve ser 

estimular suas paixões, imaginação e intelecto, de forma que eles sejam 

compelidos a desafiar as forças sociais políticas e econômicas que oprimem 

tão pesadamente suas vidas. Isto é, uma disposição para agir, como se de 

fato vivessem em uma sociedade democrática. No seu cerne, essa forma de 

educação é política, e seu objetivo é uma sociedade democrática genuína, 

que seja sensível às necessidades de todos e não apenas de alguns 

privilegiados. (GIROUX, 1986 p. 262-263). 

 

As abordagens que se contrapõem à pedagogia tradicional propõem um novo pensar e 

agir na educação, independente da política educacional instituída, o que depende de uma 

formação crítica dos educadores, tornando possível construir uma educação libertadora nas 

instituições públicas. A postura crítica dos educadores pode trazer novos horizontes para o 

fazer pedagógico, não reprodutor da ideologia dominante. 

As concepções pedagógicas fundamentadas em teorias críticas trouxeram para o 
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momento atual, além de questões sobre representações no fazer docente, a abertura de novas 

possibilidades de compreensão da escola, bem como reflexões para além dos moldes da 

escola tradicional que persistem, e precisam ser confrontadas e ressignificadas a fim de 

atender às expectativas de uma educação emancipadora ou mesmo democrática já que busca 

dar vez e voz aos excluídos. 

A pedagogia crítica não ignora as contradições existentes na sociedade; em sua 

concepção o outro é visto como um ser que é e se faz nas relações com as pessoas e com o 

mundo, na possibilidade do devir, de uma educação para a consciência e transformação da 

realidade. Assim, para Mészáros (2008):  

 

O papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de estratégias 

apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de reprodução, 

como para a automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar 

a criação de uma ordem social metabólica radicalmente diferente. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 65). 

 

O percurso das teorias sobre currículo abriu diversas possibilidades para pensar esse 

conceito de maneira mais ampla como sugeriu Alípio Casali em palestra proferida no 

seminário interno do programa “Mais Educação”, promovido por SME/SP, com o tema: 

“Currículo e qualidade social da educação”. Explicita Casali (2014a) que: 

 

[...] Um percurso e experiência de formação que se faz numa prática social 

de ensino-aprendizagem, de ensino e pesquisa que implica todos os sujeitos 

vinculados direta ou indiretamente à instituição educacional; que inclui 

vivências subjetivas e experiências sociais, conhecimentos e atividades, em 

que se manejam conteúdos e processos disciplinares e interdisciplinares, em 

realizações teóricas e práticas, explícitas e implícitas, didáticas e 

organizacionais, sistêmicas e subjetivas, cognitivas, emocionais e 

comportamentais, endógenas e exógenas, éticas e estéticas, instituídas e 

instituintes, conservadoras e inovadoras, interativas, integradas, em 

ambientes  de inovações tecnológicas, que têm como objetivo (e se faz por 

meio de) a construção da autonomia dos sujeitos, implicados no mundo das 

suas subjetividades, diferenças, culturas, trabalho e cidadania. (CASALI, 

2014a, p. 15). 

 

Atualmente a visão pós-crítica de currículo e o multiculturalismo procuram ampliar o 
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modo como entendemos a construção curricular na escola e visam valorizar as diversas 

culturas presentes na sociedade, bem como o encontro com outros fazeres educacionais fora 

do ambiente escolar. A concepção formulada por Casali, acima citada, considera o caminhar 

do currículo e os caminhos que ainda há que percorrer como referencial para fazermos de nós, 

aquilo que realmente somos - seres dotados de inteligência e capazes de compreender e 

transformar a realidade em que vivemos. 

Cabe, portanto, valorizar o que pode vir a ser, ao intensificar-se as possibilidades de 

concretizar transformações. Assim uma das dimensões dessa perspectiva está na valorização 

do professor-investigador (SANTOMÉ, 2001) ou professor como intelectual. (GIROUX, 

1997). Nós, educadores, precisamos nos entender como instigadores da dúvida; desafiadores, 

portanto, do poder, do status quo. 

1.2 Escolas democráticas e implicações curriculares 

 

O conceito de currículo, bem como o de democracia, envolve disputa de poder e 

podem ser, de certa forma, paradoxais. O currículo comprometido com os interesses 

ideológicos abarca a ideologia dominante, representada inclusive por aqueles que atuam no 

espaço escolar. As possibilidades de mudança na implementação do currículo para a 

promoção de uma educação que alcance todos os estudantes envolvidos depende do 

desvelamento da visão social de mundo dos professores, tarefa difícil, uma vez que a 

desigualdade está naturalizada. 

Considerando a necessidade do conhecimento para a ação, inclui-se neste item, um 

breve histórico da educação democrática e da história política e social de nosso país. 

Intenciona-se fornecer elementos para compreender como nos constituímos e quais as causas 

que dificultam a construção de escolas democráticas. Finalizamos com a revisão da literatura 

sobre o tema de modo a fundamentar essa reflexão.  

O conceito de democracia na escola é objeto de estudos que destacam sua importância 

para a construção de uma sociedade mais justa. De forma concisa apresenta-se o caminho da 

educação e escolas democráticas ao longo da história para a elucidação desse questionamento. 

Educação e escolarização carregam diferentes significados e sentidos. A escolarização 

cumpre um papel social mais diretivo na formação dos jovens, é a institucionalização da 

educação que atende aos interesses das classes dominantes. A educação, essencial para nos 

tornarmos humanos, pode ser observada em diferentes agrupamentos sociais, tem a 
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importante função da continuidade da vida e do desenvolvimento das comunidades humanas; 

da perpetuação das culturas e é realizada por todos os membros da comunidade. A educação 

democrática, portanto, abarca todos os processos educacionais que possam contribuir para a 

formação humana. (DEWEY, 1959). 

Na cultura ocidental o termo democracia nos remete à Grécia Antiga, por volta do 

século IV a.C., mesmo com o limitado grupo considerado cidadão, podemos encontrar os 

princípios da democracia no próprio cotidiano das cidades estados, sobretudo em Atenas, “[...] 

para eles, a praça do mercado significava muito mais. Nos contatos frequentes desta vida ao ar 

livre, pessoas de todas as classes se encontravam e conversavam; esta a raiz natural dos ideais 

democráticos de igualdade e da liberdade de expressão.”(BARKER, 1978, p.41).  

Ademais a educação para os filósofos gregos é “a educação da sociedade política, do 

conjunto uníssono da sociedade, através do sistema social de que todos participam, que a 

todos modela e modifica.” (BARKER, 1978, p. 62). Sendo fundamental para o progresso da 

sociedade que suas próprias instituições sejam educativas e os cidadãos educados para 

respeitar as leis. Vemos aqui o fundamento de uma educação para “todos” com objetivos 

sociais claros. 

As concepções da educação e de escola democrática foram construídas ao longo do 

tempo e, a partir de alguns estudos sobre a história do sistema educativo francês, presentes no 

livro “Histoire Du système éducatif” de Troger e Ruano-Borbalan (2012), pode-se identificar 

as contribuições de diversos pensadores as fundamentam.  

Os referidos autores situam o surgimento da escola junto aos povos do Egito, Império 

Persa, China e região da Mesopotâmia, afirmam que essas instituições estavam destinadas à 

formação da classe dominante. A civilização grega desenvolveu também instituições escolares 

com o objetivo de formar os cidadãos principalmente para a capacidade de argumentação no 

debate público. 

O modelo grego era composto por escola elementar, nível secundário e superior com 

afunilamento da frequência em outros níveis, além dos já excluídos como mulheres, escravos, 

estrangeiros. Essa organização foi seguida pelos romanos com o alinhamento da escolarização 

ao sistema político e religioso. O estado romano como articulador das instituições escolares 

cria um aparato burocrático de controle. Ainda, com base em Troger e Ruano Borbalan (2012) 

observa-se que desde seus primórdios a escola privilegia a transmissão de valores e saberes 

dominantes da sociedade com objetivo de controle. Sua origem é marcada pela adequação e 

manutenção dos sistemas vigentes. 
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Durante o período que se seguiu ao fim do Império romano as instituições escolares 

quase desapareceram e do século V ao IX os poucos resquícios de educação escolar estavam a 

cargo da igreja católica. Durante o século XI são criadas várias escolas nas vilas francesas, 

cuja expansão é atribuída ao crescimento do comércio; ao movimento de evangelização 

conduzido pela igreja e à burocracia estatal que imprimem a necessidade da alfabetização. 

Assim os interesses dos grupos dominantes: a igreja; o estado e as lideranças econômicas 

convergem para a expansão escolar.  

Os acontecimentos que se seguiram a partir da segunda metade do século XVI 

contribuíram para o surgimento da escola moderna, dentre eles se destacam: a criação da 

prensa
22

; a reforma protestante que priorizava a leitura e interpretação do evangelho “Le livre 

est donc la première arme des protestants, qui impriment des catéchismes et financent des 

écoles [...]”
23

 (TROGER; RUANO-BORBALAN, 2012 p.14) e a resposta da igreja católica 

por meio da chamada Contrarreforma que, no campo educacional, realiza a impressão de 

catecismos e encoraja a abertura de escolas com o apoio das monarquias, assinala-se o 

surgimento das companhias jesuítas, a partir de 1540. 

Esse é um período de referência a princípios da educação democrática. A defesa de 

uma escola para todos surge como ideal de protestantes como Lutero que, em 1525 defendia a 

construção de escolas para ambos os sexos. (COMENIUS, 2001, p.145). E, ainda em 

Comenius criticava-se o acesso restrito à escola, aos filhos homens de famílias abastadas. 

Ambos viam na escola a possibilidade de uma formação integral com base na moral religiosa, 

capaz de contribuir para a manutenção da sociedade e da ordem vigente. 

Na obra “Didática Magna”, escrita em 1632, Iohannis Amos Comenius aborda 

questões que norteiam o pensamento educacional atual como uma escola para todos 

independente de classe social e sexo; heterogeneidade na formação de classes; conteúdos 

significativos para os estudantes e conexão entre as matérias ensinada. Acreditava o pensador 

na capacidade nata do ser humano de aprender e que a arte de ensinar poderia despertar e 

possibilitar a aprendizagem à todos.  

A partir do século XVII surgem distintos métodos de educação que acentuam o perfil 

da escola moderna. Momento em que o crescimento do poder do estado intervém mais 

diretamente na educação e cria escolas técnicas e militares. Troger e Ruano Borbalan (2012) 

                                                             
22

  Refere-se à criação da prensa de tipos móveis por Gutenberg em 1454. (WALTER, 1997 p.276). 

23
 Tradução livre: “o livro é, portanto, a primeira arma dos protestantes, que imprimem os catecismos e 

financiam escolas”.  
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mencionam os interesses de Luis XIV em 1698 de que os professores desempenhem sua 

função nas paróquias com o fim de educar todas as crianças. 

No século XVIII, “[...] o ‘iluminismo’, a convicção no progresso do conhecimento 

humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza [...]” (HOBSBAWM, 

1997, p. 36) também teve seus reflexos no campo da educação. Com a Revolução Francesa e 

queda das monarquias absolutas há um distanciamento entre igreja e estado e este afirma seu 

papel na centralização do sistema educativo, criando várias leis para sua sustentação. O 

governo revolucionário procura organizar um sistema público e laico de ensino. 

A educação para todos, homens e mulheres, como dever de um estado que se 

compromete com o avanço da humanidade podem ser encontradas na obra “Cinq Mémoires 

sur l’instruction publique 1791” escrita por Condorcet (2005). O autor ressalta o dever 

assumido pelo estado com a instrução pública de todos os cidadãos como garantia dos direitos 

e da igualdade entre os homens, além do posicionamento de que as instruções dadas aos 

homens sejam também dadas às mulheres. 

Após o período revolucionário há um retorno a ligação entre estado e Igreja e é 

retirada a responsabilidade do estado com a instrução primária. Entretanto, os princípios da 

laicidade e da igualdade foram retomados e influenciaram a política educacional da 3ª 

República
24

. 

Durante os anos que se seguiram com a Revolução Industrial na Europa os 

proprietários das crescentes indústrias serviam-se dos trabalhadores, homens, mulheres e 

crianças de forma absolutamente desumana, tal situação levou à organização dos 

trabalhadores por melhores condições de trabalho e de vida. Passou-se a defender a 

necessidade de educação para todas as crianças, o que podemos constatar no “Manifesto do 

partido comunista” de 1848 escrito por Engels e Marx ao expor a situação da classe operária e 

dentre as propostas de ação pós-revolucionária uma delas diz respeito à educação: “Educação 

pública e gratuita de todas as crianças. Eliminação do trabalho das crianças nas fábricas em 

sua forma atual. Combinação da educação com a produção material, etc.” (ENGELS; MARX, 

1988, p. 87). Identifica-se a preocupação com a exploração do trabalho infantil e a educação 

pensada para uma organização social em construção, não adequação ao posto, mas para o 

devir. 

Durante a Comuna de Paris em 1871, ainda que tenha sido breve o período em que os 

operários assumiram a organização da cidade, eles pensaram a questão educacional expressa 

                                                             
24

 1ª República(1792 a 1804); Império Napoleão I (1804 a 1814); Monarquia (1814 a 1848); 2ª República 

(1848 a 1852); Segundo Império Napoleão III (1852 a 1870) e 3ª República(1870 a 1940). 
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na medida vinculada a reformas culturais: “[...]Educação laica e profissionalizante. (Nesta 

área, apenas se iniciam estudos para estruturar o ensino segundo ‘o método experimental e 

científico que procede da observação dos fatos comprováveis, saídos puramente da razão 

humana e da moral’).” (GONZÁLEZ, 1982, p. 82). O distanciamento da religião coloca-se 

como algo crucial para uma escola que pretenda abarcar todos os estudantes, pois sem a 

imposição de dogmas religiosos os estudantes ficam mais livres para refletir sobre o 

aprendizado. Tanto no Manifesto do Partido Comunista quanto na Comuna de Paris observa-

se a preocupação com o ensino profissionalizante. 

No curso do século XIX e início do século XX a instituição escolar fora questionada 

em relação aos seus objetivos, organização e métodos, o que contribuiu para o surgimento de 

experiências educativas diversas, ideias que foram repensadas e postas em prática em vários 

países, inclusive no Brasil. As orientações político-pedagógicas têm vieses também distintos: 

cristãs, liberais, comunistas e anarquistas. É possível observar que em todas elas há a 

valorização dos estudantes enquanto seres de conhecimento e capazes de agir para a mudança, 

sendo que algumas priorizam a educação para os filhos da classe trabalhadora.  

No quadro a seguir há uma síntese de algumas experiências desenvolvidas em fins do 

século XIX e início do século XX: 

 

Quadro 1 - Principais experiências de educação democrática 

Ano Nome -local – Idealizador Objetivo – orientação 

1859- Yasnaya Poliana – Rússia 

idealizada por Léon Tolstoi  

Alfabetização dos trabalhadores rurais da fazenda. 

Materiais produzidos segundo a necessidade. 

Orientação cristã 

1880- 

1894 

Orfanato de Cempuis em Oise, 

França idealizado por Paul Robin  

Educação integral - Aproximar a escola da vida e da 

cidadania. 

Pedagogia ativa e cooperativa. 

Orientação anarquista 

1896 Escola Laboratório Universidade de 

Chicago – EUA. John Dewey 

Relacionar o conhecimento produzido com a 

sociedade. Unir prática e teoria. 

Orientação liberal 

1904- 

1917 

La Ruche – França idealizador 

Sébastien Faure 

Educação integral e livre desenvolvimento da criança. 

Visa a autonomia.  

Coeducação – ensinar a aprender. Trabalho como 

fonte para a educação. 

Orientação anarquista 

1901 Escola Moderna – Barcelona 

Francesc Ferrer i Guardia  

Instrução racional e laica da classe trabalhadora.  

Orientação anarquista 

1918 Escola Comuna (P.N. Lepeshinskiy 

– Rússia – Moisey M. Pistrak 

Autodireção, autosserviço e organização do trabalho.   

Orientação comunista 

1920 Summerhill – Inglaterra por 

Alexander. S. Neill 

Espaços e oficinas  

Aprender com liberdade.  - Orientação liberal  

1920 Colônia Gorki – Ucrania – Anton 

Makarenko 

Educação trabalho - Orientação comunista 

Fontes: APPLETON, 2017; FELIX, 2015; INCONTRI, 1991; LENOR, 2014; PISTRAK, 2009; WALKER, 2004. 
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Em fins do XIX e início do XX, nos Estados Unidos da América John Dewey, filósofo 

e educador, desenvolveu estudos sobre a educação e a sociedade. A escola-laboratório foi 

criada com o objetivo de por em prática as teorias de Dewey. Seus escritos sobre educação 

inspiraram o movimento escolanovista, que introduziu em 1932 no Brasil, o Manifesto da 

Escola Nova. Dentre os pensadores do manifesto, destaca-se Anísio Teixeira, criador do 

sistema Escola Parque cuja primeira unidade foi inaugurada em 1957 no estado da Bahia. 

Nesse caminho desponta-se Paulo Freire que, além das práticas educativas realizadas no início 

dos anos 1960 aprofunda a concepção sobre educação popular que resultou num significativo 

um legado para a humanidade.  

A Escola Moderna, de Guardia, também teve influência no Brasil, quando grupos de 

trabalhadores criaram escolas autônomas, nos mesmos moldes, buscando formar os filhos dos 

trabalhadores. Essa ação traz a questão, já discutida no século XVII por Comenius, de que 

todos tem em si o gérmen para a construção do conhecimento. A busca pela formação da 

classe operária tem relação direta com uma mudança na conformação da sociedade, na luta 

por uma sociedade sem classes. Além disso, as escolas de orientação anarquistas 

questionavam a instituição escolar gerida pelo estado já que elas estariam servindo aos 

propósitos dos grupos dominantes. 

Os caminhos da instituição escolar e do pensamento pedagógico europeu tiveram seus 

reflexos na política educacional do Brasil. Saviani (2007, p. 19) elabora uma periodização das 

ideias pedagógicas no país considerando quatro períodos: 1º Monopólio da pedagogia 

tradicional religiosa (1599-1759); 2º coexistência entre as vertentes religiosas e leigas da 

pedagogia tradicional (1759-1932); 3º predominância da pedagogia nova (1932-1969) e 4º 

configuração da concepção pedagógica produtivista (1969-2001). O quarto período é o que 

ainda está em curso, pois apesar da introdução de princípios democráticos, a lógica é 

produtivista. 

Segundo essa periodização, nota-se que o pensamento sobre educação democrática no 

Brasil ganha força em fins do século XIX. Nesse período, os ideais liberais deram suporte as 

campanhas abolicionistas, momento em que seria necessário pensar na educação dos futuros 

ex-escravos e seus filhos. O advento da República não trouxe, de fato, possibilidades de 

formação nem aos filhos de ex-escravos, nem aos trabalhadores livres. As iniciativas 

financiadas pelo estado atenderam principalmente aos filhos das classes abastadas. Em vista 

disso, cabe refletir sobre as influências históricas que dificultaram e dificultam a 

concretização de ideais democráticos.  
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A questão da democracia se faz presente na escola pública ao proporcionar a todos o 

direito à educação. Porém, os direitos universais defendidos são conflitantes com a ideologia 

do sistema capitalista, sobretudo, nos países periféricos, onde predominam a manutenção dos 

privilégios e a desigualdade social: 

 

[...] no capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito 

dos interesses é, na verdade, expressão do fundamento mesmo da divisão 

social, ou seja, a contradição entre o capital e o trabalho e, portanto, a 

exploração e dominação de uma classe social por outra. Assim, por exemplo, 

se é verdade que as lutas populares nos países do capitalismo central ou 

metropolitano ampliaram os direitos dos cidadãos e que a exploração dos 

trabalhadores diminuiu muito, sobretudo com o Estado do Bem-Estar Social, 

também é verdade, no entanto, que houve um preço a pagar: a exploração 

mais violenta do trabalho pelo capital recaiu sobre os trabalhadores dos 

países da periferia do sistema. (CHAUÍ, 2012 p, 153). 

 

Refletir sobre essas questões permite identificar que a educação foi pensada de 

diferentes maneiras com diversos propósitos sociais, assim como visualizar que a função da 

educação democrática aparece tanto voltada à manutenção como à transformação da 

sociedade vigente. Nos estudos da teoria crítica o conceito de democracia está presente, pois 

os teóricos abordam a necessidade de pensar uma educação que possibilite a todos o acesso ao 

conhecimento. Porém é preciso alargar a discussão desse conceito para melhor compreender 

as possibilidades efetivas de ações democráticas em nossa sociedade. 

Entender “educação democrática” exige refletir sobre o conceito de democracia no 

contexto histórico e social em que esta pretende ser construída. Assim, prescindindo de uma 

análise etimológica, e, partindo diretamente aos conceitos subjacentes ao tema na 

contemporaneidade, cabe explicitar democracia como um campo de lutas que busca, 

persistentemente, a instituição de direitos num mundo marcado por privilégios de classe. Esse 

conceito de democracia difere-se da concepção democrática liberal burguesa alinhada 

principalmente aos direitos civis e pela representação política vista como “regime da lei e da 

ordem para a garantia das liberdades individuais.” (CHAUÍ, 2011, p. 350, grifo da autora). 

Sob esse enfoque admite-se que: 

 

[...] uma sociedade é democrática quando [...] institui direitos e que essa 

instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática 



46 

 

social realiza-se como luta social e, politicamente, como um contrapoder 

social que determina, dirige, controla, limita e modifica a ação estatal e o 

poder dos governantes. (CHAUÍ, 2011 p. 352, grifos da autora).  

 

Nesse cenário despontam-se as dificuldades para a efetivação de uma sociedade 

democrática e as implicações do neoliberalismo para a não realização e/ou perda de direitos 

conquistados em todo o território pela influência do capital. No Brasil o mito da não 

violência, discutido por Chauí, cumpre o papel de velar as injustiças sociais que marcam a 

sociedade brasileira, com mecanismos que negam a violência constantemente praticada em 

todos os âmbitos relacionais, da vida privada e pública, preservando relações de mando e 

obediência,  

 

Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade 

brasileira é marcada pelo predomínio do espaço privado sobre o público e, 

tendo o centro na hierarquia familiar, é fortemente hierarquizada em todos os 

seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são sempre 

realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que 

obedece. As diferenças e assimetrias são sempre transformadas em 

desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais 

é reconhecido como sujeito, nem como sujeito de direitos, jamais é 

reconhecido como subjetividade, nem como alteridade. (CHAUÍ, 2012, p. 

158) 

 

Assim, diante de um contexto moldado historicamente pelo autoritarismo desde os 

primórdios da colonização, além das influências do próprio sistema capitalista, podemos 

compreender as dificuldades para a construção e consolidação de uma sociedade democrática 

em nosso país, realidade esta que se reproduz na instituição escolar. 

A crise econômica, política e institucional pela qual passa o país, nos faz questionar 

sobre o sentido da democracia no sistema capitalista e qual é o papel da escola nesse contexto. 

Faz-se necessário caracterizar o contexto da conjuntura atual para situar historicamente a 

temática da pesquisa, bem como, abordar o significado da política educacional em curso nos 

últimos anos.  

Para uma nação que passou por regimes autoritários e um longo processo de luta por 

direitos sociais a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência em 2003, representou 

possibilidade de escuta aos anseios populares. Não foi o que esperavam seus eleitores, mas 

seus dois mandatos e a sucessão da presidente Dilma Rousseff, ampliaram direitos sociais às 
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minorias, sendo que neste período a classe trabalhadora pode vislumbrar alguns benefícios 

como a valorização do salário mínimo e usufruir de programas sociais voltados à renda, 

educação e moradia. Paralelamente constatam-se perdas significativas associadas à reforma da 

previdência, a incipiente reforma agrária e a inexistência da reforma política. (FAGNANI, 

2011). 

Os movimentos sociais que desde a luta pela democracia içaram suas bandeiras por 

justiça social, aquietaram-se por algum tempo, a espera de ações mais promissoras desse 

governo. A classe dominante, que além de nada perder, ganhou com o apaziguamento dos 

movimentos sociais e ainda, com a desestruturação e decepção com um governo dito de 

esquerda que se aliou ao capital em nome da governabilidade, passou a se posicionar. 

(DRUCK, 2006). 

Sem referência cabalística, treze
25

 anos depois, o céu parece desmoronar
26

. O início de 

2016 foi absolutamente turbulento, pelo agravamento do desequilíbrio econômico, reflexo da 

crise de 2008, e uma instabilidade política com o afastamento inicial da presidente Dilma 

Rousseff em abril e sua deposição definitiva em 31 de agosto de 2016. Nesse cenário 

observou-se que alguns setores da população dividiram-se em defensores do processo de 

impeachment e aqueles que eram contrários e consideraram o impedimento um golpe 

parlamentar. (GALLEGO, 2016). 

Durante votação na Câmara dos Deputados, no ato de admissão do processo de 

impedimento, grande parte dos deputados expressou ódio em suas falas com acusações 

generalizadas ao Partido dos Trabalhadores como único responsável pela corrupção e crise 

econômica. Além disso, os deputados não representavam o povo, mas suas famílias e falavam 

em nome de deus, em um estado laico, sem mencionar os motivos pelos quais a presidente 

estava sendo julgada. Essa imagem negativa do congresso repercutiu na mídia internacional, 

com destaque ao fato que grande parte dos deputados e, principalmente o presidente da Casa, 

Eduardo Cunha, eram réus em processos de corrupção e lavagem de dinheiro. Corrupção esta 

que era a bandeira das manifestações contrárias a presidente. (SECO, 2016). 

Em 31 de agosto de 2016 a Comissão do Senado votou pela admissibilidade do 

processo de impedimento e com o afastamento da presidente, seu vice, Michel Temer, 

assumiu a presidência, também ele, envolvido nos mesmos processos que resultaram no 

                                                             
25

 Treze é o número da legenda do Partido dos Trabalhadores. 

26
 Também o céu às vezes desmorona/E as estrelas caem sobre a terra/Esmagando-a com todos nós./Isto pode 

ser amanhã (Bertolt Brecht, 1986, p.31). O poema escrito entre 1913 e 1926, período pré e pós Primeira Guerra, 

traz a sensação de dor e impotência diante da guerra. Descontextualizando e aproximando do momento atual, o 

ocaso da esperança.  
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afastamento da presidente. Observa-se nesse momento histórico um grande descontentamento 

com a política representativa, sobretudo com os casos de corrupção, algo que sempre esteve 

presente na história de nosso país, mas que ganhou notoriedade com as notícias veiculadas na 

grande mídia sobre suspeitas de corrupção relacionadas ao partido do governo (SINGER, 

2013). Essa vinculação entre corrupção e Partido dos Trabalhadores levou à ideia simplista de 

que a saída da presidente levaria ao fim da corrupção. 

Assim, é possível considerar que a incipiente democracia brasileira sofre sérios abalos. 

O processo de impedimento desconsiderou o voto popular, já que a decisão do Congresso e 

Senado, pautada na inabilidade política e impopularidade da presidente, só seriam lícitas, caso 

o resultado do plebiscito de 1993, sobre a forma e sistema de governo do país, tivesse sido a 

parlamentar e não a república presidencialista. 

Temos assistido a um recrudescimento das relações sociais com ações que desnudam 

os preconceitos e intolerância entre as classes, situação que pode ser constatada em pesquisas 

e nas redes sociais. Estudos realizados durante as manifestações tanto de 2013 quanto de 2016 

abordam essas questões. Foram noticiadas posições de manifestantes que criticavam medidas 

sociais como o Programa Bolsa Família e cotas para negros nas universidades, além de atos 

de intolerância contra as pessoas que defendiam tais políticas.
27

 (GALLEGO, 2016). Além 

disso, observou-se um apelo à nacionalidade e movimento anticorrupção que teria como 

contrário a essas bandeiras o PT. Fato que vem ocorrendo desde o boom das manifestações de 

2013, como expõe Singer em artigo que analisou as manifestações de junho, do início até seu 

ápice, a partir de pesquisas realizadas com manifestantes em várias capitais do país: 

 

[...] bandeiras brasileiras passaram a ser elemento constante, ao lado de 

cartazes por menos impostos. A direita buscou tingir as manifestações de um 

sentimento anticorrupção. Convém lembrar que, no Brasil, essa é sempre a 

arma favorita da oposição, e o objetivo quase único da direita, nesta quadra, 

é opor-se ao governo federal, tirando o PT do poder e, se puder, impedindo-o 

para sempre de voltar. Como a corrupção é um fluxo de transações indevidas 

entre os bens públicos e os interesses privados, os governos, enquanto 

gestores da riqueza coletiva, estão constantemente no centro das denúncias. 

                                                             
27

 “Durante as manifestações pró-impeachment de 12 de abril de 2015 e 16 de agosto de 2015 perguntamos 

questões relativas a estas políticas [sociais]. Dos entrevistados, 70,90% afirmavam que cotas nas universidades 

geram mais racismo; 60,40% pensavam que bolsa família só financia preguiçoso; 74,80% eram contrários ao 

programa Mais Médicos; 70,40% afirmavam total ou parcialmente que é justo que quem estudou e se esforçou 

mais na vida tenha alguns privilégios e 79,50%, que negros não devem usar a cor da pele para conseguir 

privilégios como cotas raciais.” (GALLEGO, 2016, p. 131). 



49 

 

Acrescente-se que o chamado mensalão
28

, cujo julgamento, amplamente 

televisionado, ocorrera seis meses antes da explosão, pode ter tido efeito 

sobre os acontecimentos de junho [...]. (SINGER, 2013 p.35). 

 

A divisão social da sociedade brasileira aparece agora, de forma explícita, estampada 

em todas as mídias, com situações extremas como a agressão deliberada de pessoas por suas 

posições políticas, orientação sexual, religiosidade, cor da pele e exemplos de xenofobia. 

Assim pode ser pensada no contexto da divisão de classes que nas palavras de Marilena Chauí 

se oculta em uma estrutura de nação una: 

 

As relações entre os que se julgam iguais são de “parentesco”, isto é, de 

cumplicidade ou de compadrio; e entre os que são vistos como desiguais o 

relacionamento assume a forma do favor, da clientela, da tutela ou da 

cooptação. Enfim, quando a desigualdade é muito marcada, a relação social 

assume a forma nua da opressão física e/ou psíquica. A divisão das classes é 

naturalizada por um conjunto de práticas que ocultam a determinação 

histórica ou material da exploração, da discriminação e da dominação, e que, 

imaginariamente, estruturam a sociedade sob o signo da nação una e 

indivisa, sobreposta como um manto protetor que recobre as divisões reais 

que a constitui. (CHAUÍ, 2014, p. 226). 

 

Os cenários descritos indicam que nos momentos de crise o conservadorismo aflora e 

é agravado por posições pouco populares, de partidos de esquerda, ocasionando perdas 

significativas para a classe trabalhadora. A crise e o desconforto com a esquerda contribuem 

para o alinhamento com pensamentos conservadores que, de forma maniqueísta, apresentam o 

mal a ser eliminado e a solução que deve ser aceita para o bem de todos. Infelizmente, sabe-se 

que esse fato não se restringe ao Brasil, essa realidade nos leva a assinalar a importância de 

ações educativas que busquem relações mais horizontais e promovam a empatia entre os 

atores escolares, tentando, de alguma maneira, contornar o quadro de ódio que se anuncia. 

Assim o tema da democracia, como garantia de direitos a todos, ainda não se realizou 

em nosso país. No que diz respeito à participação política, em uma democracia representativa, 

é importante pontuar que a vivenciamos muito pouco em relação ao tempo histórico pós-

domínio português, inserido no contexto do modo de produção capitalista. Como apontado 

                                                             
28

  O termo refere-se a ação penal 470, utilizado pelo deputado federal Roberto Jefferson para nomear mesadas 

que seriam pagas pelo governo para parlamentares. (BIROLI; MANTOVANI, 2014). 
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anteriormente, há uma forte influência histórica do período da colonização, da escravidão e do 

autoritarismo na estrutura social, econômica, cultural e política de nosso país.  

O Brasil, pós-independência, tornou-se império e foi o último a abolir a escravidão, 

além da chegada tardia da república, em 1889, um ano após a abolição. Sem um processo 

verdadeiramente democrático, passamos pelas chamadas República da Espada e República do 

Café com Leite, uma militar e outra oligárquica. A chegada de Getúlio Vargas ao poder traz 

algumas novidades políticas como o direito de voto das mulheres em 1932, mas em 1937 

constitui-se o chamado Estado Novo, que vai até 1945, com restrições políticas e sociais.  

De 1945 a 1964, um período de 19 anos de “democracia”, nesse interstício Getúlio 

Vargas, deposto em 1945, retornou eleito pelo povo em 1950; seu governo foi marcado pela 

perseguição da mídia e tentativa de golpe militar. O golpe fracassou com o suicídio do 

presidente em 24 de agosto de 1954. Após esse período o golpe militar prosperou em 1964 e 

instala-se a ditadura militar que permaneceu por 21 anos (1964-1985).  

De 1989, ano da primeira eleição direta para presidente após o golpe, até os dias atuais 

(2017) são 28 anos de democracia, no sentido de participação eleitoral, tempo curto para 

reverter em mudanças significativas uma tessitura social formada sob a ideia de direitos como 

concessão de uma classe dominante privilegiada. Assim, é possível, apesar de assustador, 

compreender que em pleno século XXI, há grupos que pedem o retorno da ditadura militar 

enquanto usam os direitos de expressão e manifestação, conquistados após muito sangue 

derramado e luta contra a ditadura. 

Ao procurar as razões de nossa incipiente cidadania, encontramos em Saes (2001) uma 

lista de situações e fatos que sistematizam nossas carências históricas do ponto de vista da 

cidadania política: 

 

[...] • interdição do voto do analfabeto, desde a lei imperial de 1881 até a 

Constituição Federal de 1988; 

• ausência do voto feminino, do voto secreto e de uma Justiça eleitoral de 

cunho burocrático e profissional, até o Código eleitoral de 1932 e a 

Constituição Federal de 1934;  

• limitação prática do exercício do direito de voto durante toda a Primeira 

República, por obra da submissão da maioria do eleitorado a práticas 

coronelísticas;  

• crescimento constante, desde a redemocratização do regime político em 

1945, do clientelismo urbano, como instrumento de deformação das 

vontades no plano eleitoral;  

• supressão total (no caso do Estado Novo) ou quase total (no caso do regime 

militar) dos direitos políticos etc.(SAES, 2001, p.379). 
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Para o autor é preciso buscar uma explicação para o processo de evolução da 

cidadania política além dessas carências históricas. As análises desenvolvidas se reportam à 

dicotomia entre o direito como conquista da classe trabalhadora e como necessidade do 

contrato social para manutenção do sistema capitalista que pressupõe uma igualdade entre os 

contratantes, trabalhadores e capitalistas. Uma relação economicamente desigual quando 

temos de um lado os trabalhadores despojados dos meios de produção e assumindo a condição 

de sujeitarem-se a vender sua força de trabalho para aqueles que delas são detentores. O 

estudo ressalta a influência das questões econômicas e dos conflitos pela hegemonia política 

de setores dominantes o que resulta na instabilidade da cidadania e no paradoxo da 

democracia social.  

Essas análises também se aplicam ao momento atual em que a crise do sistema atinge 

os países periféricos, sem ter sido resolvida completamente nos países centrais. O capitalismo, 

como um sistema global, dependente primariamente de produção e consumo, em sua fase 

financeira, especulativa levou à crise nos Estados Unidos em 2008, e, por conseguinte na 

Europa, que resultou em um recrudescimento de pensamentos conservadores, nacionalistas e 

autoritários nesses países. As demandas globais, do ponto de vista econômico, têm reflexos 

nas políticas públicas sociais empreendidas nos países periféricos.  

Assim, o próximo item apresenta as políticas públicas empreendidas nos últimos anos 

com vistas a democratização do espaço escolar, procura-se avaliar os impactos do sistema 

econômico e dos preceitos globais que influenciam tais políticas.  

1.3 Políticas educacionais federais e municipais: repercussões curriculares  

 

As conquistas educacionais localizadas na esfera federal reportam-se à Constituição 

Federal de 1988 e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN de 1996, e na 

esfera municipal à gestão de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação (1988 a 1992). 

A pesquisa em pauta, voltada à temática da educação democrática, requer a explicitação das 

políticas educacionais a partir dos governos Lula/Dilma (2003-2016) na esfera federal e, na 

municipal, a partir dos governos Marta Suplicy (2001 a 2004), José Serra/Gilberto Kassab 

(2005 a 2008) Gilberto Kassab (2009 a 2012) e Fernando Haddad (2013 a 2016).  

No âmbito federal os direitos na área educacional estão mais ligados à criação de leis 
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que procuraram garantir acesso e permanência ao considerar a diversidade da população 

brasileira até então desconsiderada pelo currículo oficial, atendendo também ao compromisso 

assumido pelo Brasil em 2000 na Cúpula Mundial de Educação realizada em Dakar
29

 , cujos 

objetivos serão tratados mais adiante.  

No governo Lula, em 2003, resultado da luta do movimento negro, foi promulgada a 

Lei n. 10639
30

 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura 

Afro-Brasileira; essa temática inserida no currículo oficial possibilitou a visibilidade de parte 

considerável da população brasileira que não se via representada em propostas anteriores. A 

história dos povos indígenas também é contemplada nessa mudança curricular com a Lei n. 

11.645/2008
31

 que altera a Lei n.10639/2003 e inclui a obrigatoriedade da temática indígena. 

Em decorrência evidencia-se um aumento na produção acadêmica (245 dissertações e teses 

sobre a Lei n. 10639 e 36 dissertações e teses sobre a Lei n. 11.645, localizadas no site da 

BDTD/Ibicit
32

) sendo que os temas passam a compor o currículo das licenciaturas e são 

inseridos nos livros didáticos.  

Acrescenta-se ainda a Lei 10836/2004
33

 que criou o Programa Bolsa Família, com a 

junção de programas já existentes de combate à pobreza, com repercussão na educação básica, 

por ter como requisito a frequência na escola, um dos condicionantes para o recebimento do 

benefício. A universalização do ensino no que diz respeito à matrícula no ensino fundamental 

atingiu, em 2004, 95,8% da população em idade escolar, porém o número de estudantes que 

concluíam o ensino básico continuava bastante inferior por repetência e abandono.  

                                                             
29

 Cúpula Mundial de Educação  realizada em Dakar como uma renovação da Conferência Mundial de Educação 

para Todos - EPT de 1990, coordenado e monitorado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura – UNESCO.  

30
Lei n

.
 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.  Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm.  

31
 Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 

n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm Acesso em: 16 mai. 

2016. Em 13 de maio de 2016 o Ministério das mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi 

extinto pelo governo interino de Michel Temer, o que tem sido considerado um retrocesso em relação à luta dos 

movimentos sociais e de suas conquistas históricas. Em 2017 recriado com ministério dos Direitos Humanos. 

32
 “A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) tem por objetivo reunir, em um só portal de 

busca, as teses e dissertações defendidas em todo o País e por brasileiros no exterior. [...]concebida e é mantida 

pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) no âmbito do Programa da Biblioteca 

Digital Brasileira (BDB), com apoio da Financiadora de Estudos e Pesquisas (FINEP) [...]lançamento oficial no 

final do ano de 2002.”. Informações disponíveis em http://bdtd.ibict.br/vufind/Contents/Home?section=what. 

33
 Lei 10836, de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm> 

file:///C:/Users/clebe/Google%20Drive/Mestrado%202017/Deposito%20Defesa/Disponível%20em:%20http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
file:///C:/Users/clebe/Google%20Drive/Mestrado%202017/Deposito%20Defesa/Disponível%20em:%20http:/www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm%20Acesso%20em:%2016%20mai.%202016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm%20Acesso%20em:%2016%20mai.%202016
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Corrêa (2012) realizou um estudo durante seis anos para verificar o impacto do 

Programa Bolsa Família na permanência de crianças na escola, investigação feita em duas 

escolas de Santa Maria RS. Constatou a situação de maior permanência, porém sem reflexos 

no aproveitamento dos estudos. Os dados apresentados nos fazem refletir sobre o currículo 

escolar, com maior acesso, porém há indicadores de que não atendem às demandas dos 

estudantes e, as questões levantadas anteriormente sobre capital cultural e negação do outro, 

há décadas presente nos estudos sobre educação, ainda deixam suas marcas. 

A publicação do governo federal “Planejamento do governo em Educação”
34

 apresenta 

um breve histórico da educação anterior a 2003, bem como os desafios e ações do governo 

para tentar sanar os problemas educacionais do país em todos os níveis de ensino. Nesse 

sentido assinala como um dos principais compromissos o estabelecimento de um sistema 

educacional colaborativo e articulado entre União, estados e municípios. Em relação à 

educação básica institucionalizou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); aumento do investimento 

em educação em relação ao Produto Interno Bruto – PIB de 4,1% em 2002 para 5% em 2010; 

aumento de serviços de assistência ao aluno (transporte, alimentação, etc.); garantia de 

acessibilidade às pessoas com deficiência e valorização do magistério promovendo a 

formação e regulamentando o piso salarial do magistério. (BRASIL, 2010, p. 69).  

Os recursos destinados à Educação passaram a ser vinculados ao Ideb - Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica, em 2007. A Emenda Constitucional n. 59/2009, 

amplia a escolaridade obrigatória que era de 7 a 14 anos passando para a faixa etária de 4 a 14 

anos, com período de implantação até 2016, ficando o Estado obrigado à oferta de vagas. O 

“Planejamento do governo em Educação” mostra que tivemos avanços, mas que as políticas 

neoliberais no campo educacional não deixaram de existir durante os governos ditos, 

progressistas de Lula/Dilma,com a participação dos “reformadores empresariais da 

educação”, nos dizeres de Freitas (2012) que em seu texto nos mostra o quanto os interesses 

neoliberais na educação estão na agenda política com o apoio de grupos como o “Todos pela 

Educação” e outras organizações não governamentais com ligações direta com o 

empresariado. São características desse pensamento a responsabilização, a meritocracia e a 

privatização, que, segundo Freitas (2012), fazem parte desse governo: 

 

                                                             
34

 https://i3gov.planejamento.gov.br/textos/livro3/3.2_Educacao.pdf - Acesso em: 02 jul. 2016. 

https://i3gov.planejamento.gov.br/textos/livro3/3.2_Educacao.pdf
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A outra modalidade de privatização são os vouchers ou, como é mais 

conhecida no Brasil, a instituição de “bolsas” que permitem aos alunos 

estudarem nas escolas privadas. Movimentos nesta direção já podem ser 

percebidos, como o Programa Universidade para Todos (Prouni – no ensino 

superior) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec
35

 – no ensino médio), ambos de transferência de verbas públicas 

para a iniciativa privada. (FREITAS, 2012, p.386). 

 

No campo do ensino superior, conforme balanço social da Secretaria de Educação 

Superior - SESu 2003-2014
36

 houve um aumento significativo de Universidades e Institutos 

Federais, contando com o Sistema de Seleção Unificada- SISU que possibilita aos estudantes 

concorrer a vagas nas universidades públicas federais de todo o Brasil. Os programas de 

acesso ao ensino superior como o PROUNI e o FIES são ligados à iniciativa privada. 

Para situar as conquistas no campo da educação nos últimos anos, é necessário 

retomar os acordos assumidos pelo Brasil em 2000 junto à Cúpula Mundial de Educação 

realizada em Dakar com o objetivo de reafirmar os compromissos da Conferência EPT de 

1990, em que considerava a educação como um direito de todos na defesa de que a 

aprendizagem leve em conta “o aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser”. Os objetivos 

assumidos na Declaração de Dakar 2000
37

 se caracterizam por: 

 

I. expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, 

especialmente para as crianças mais vulneráveis e em maior 

desvantagem; 

II. assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas e 

crianças em circunstâncias difíceis, tenham acesso à educação primária, 

obrigatória, gratuita e de boa qualidade até o ano 2015; 

III. assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e 

adultos sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem 

apropriada, a habilidades para a vida e a programas de formação para a 

cidadania; 

IV. alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos até 

2015, especialmente para as mulheres, e acesso equitativo à educação 

                                                             
35

 PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

36
Balanço social – 2003-2014 sobre as políticas educacionais federal no ensino superior. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-

2003-2014&Itemid=30192 Acesso em: 10 mai. 2016. O acesso ao site do MEC em 21 de maio não foi possível, 

pois encontra-se em manutenção, talvez pelas mudanças recentes com a extinção do Ministério da Cultura e a 

inclusão de uma secretaria de cultura junto ao Ministério. 

37
 UNESCO; CONSED. Educação para todos: o compromisso de Dakar. Brasília: Ação Educativa, 2001. Texto 

adotado pelo Fórum mundial de educação Dakar-Senegal- 26 - 28 de abril de 2000 inclui o Marco Regional de 

Ação de Santo Domingo jan 2001.  

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf> 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192
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básica e continuada para todos os adultos; 

V. eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária até 

2005 e alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015, com 

enfoque na garantia ao acesso e o desempenho pleno e equitativo de 

meninas na educação básica de boa qualidade; 

f) melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar 

excelência para todos, de forma a garantir a todos resultados 

reconhecidos e mensuráveis, especialmente na alfabetização, matemática 

e habilidades essenciais à vida (UNESCO; CONSED, 2001, p. 8-9). 

 

Em 2014 foi produzido o Relatório Educação para Todos Brasil 2000-2015
38

, parte do 

compromisso assumido junto a Cúpula Mundial de Educação, apontando os objetivos e 

estratégias utilizadas pelo governo brasileiro. O relatório feito pelo Ministério da Educação do 

Brasil para a UNESCO apresenta as leis e todos os programas realizados pela federação tendo 

como princípio atingir os objetivos elencados na área de educação infantil, ensino 

fundamental, médio e profissionalizante. Constam desse documento os programas voltados 

aos cuidados na primeira infância, ligados aos programas sociais; a valorização do magistério, 

políticas de inclusão e financiamento da educação por meio dos fundos, arrecadação de 

impostos e percentual do PIB; além dos meios criados para a avaliação dos resultados. São 

mencionados também programas de suporte para alimentação, transporte e material didático. 

Ao final do relatório são apresentadas todas as metas e estratégias do Plano Nacional de 

Educação - PNE 2014-2024, como um desafio que o país deverá enfrentar para atingir não 

apenas os compromissos com a Conferência, mas também com setores da sociedade que 

auxiliaram na elaboração do plano. 

Algumas medidas presentes na lei e no PNE merecem destaque por reconhecer 

direitos de grupos sociais historicamente invisíveis, o que requer pensar na luta por uma 

democracia de fato em que os direitos são conquistados e criados a partir das demandas 

sociais. No entanto, é preciso pontuar que a luta por uma educação democrática que valorize 

todos os sujeitos sociais não foi totalmente contemplada neste plano. Vetado do PNE a 

proposta de inserir temas como identidade de gênero e orientação sexual, de suma 

importância para a desconstrução do machismo e da homofobia, impossibilita a instalação de 

processos voltados à construção de uma sociedade igualitária. 

Podemos crer que mesmo sem a especificação no PNE, tais questões tem respaldo no 

inciso III do Artigo 2º - “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

                                                             
38

 BRASIL, Ministério da Educação. Relatório Educação para Todos Brasil 2000-2015. Brasília: MEC, 2014. 

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232699POR.pdf>. 
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da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação” (grifo nosso), uma das 

diretrizes do Plano. Insiste-se na importância de que os educadores reconheçam a necessidade 

de trabalhar essas questões no ambiente escolar, tendo em vista a construção de uma 

sociedade justa.  

O Plano Nacional de Educação aprovado pela Lei n. 13005, de junho de 2014, mesmo 

ano da entrega do relatório para a UNESCO, no acordo “Educação para todos” do qual o 

Brasil é signatário desde 1990, estabelece as diretrizes que deverão nortear as ações no campo 

da Educação durante o decênio de 2014-2024. Para a elaboração do PNE como Plano Decenal 

de Educação no Brasil, houve a participação de movimentos sociais e da sociedade civil 

organizada e Organizações Não Governamentais - ONG’s. As propostas para o Plano 

começaram a ser articuladas em 2009 contemplando interesses diversos (neoliberais e 

progressistas) o que resultou em um documento que, apesar de afirmar os direitos dos povos 

indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, não defende a escola pública única, laica e 

gratuita. Há espaços para a iniciativa privada, e procura-se contemplar as vertentes em 

disputa. Muitas das metas precisarão de investimento, no entanto, o aumento da porcentagem 

de investimento do PIB está ligado à produção petrolífera, deixando a educação ligada às 

oscilações do mercado internacional: 

 

O financiamento da educação não deve depender do bom (ou mau) 

desempenho da economia. O desenvolvimento educacional não pode ser um 

subproduto da economia, muito menos um subproduto de um único setor, 

como a produção de petróleo. É muita perversidade imaginar que a educação 

escolar das pessoas venha a variar paralelamente à cotação do petróleo ou à 

sua demanda.  

[...]A existência e a quantidade de recursos do pré-sal são de difícil 

estimativa: eles dependerão do custo da extração, do preço do petróleo no 

mercado internacional e do nível das necessidades de energia do País. 

(HELENE, 2008). 

 

Como dito anteriormente, o PNE segue uma agenda global, sendo que a questão da 

qualidade, presente na agenda, é apontada, como mensurável, ou seja, há uma vinculação com 

a avaliação externa, de modo que o currículo proposto será influenciado pelos resultados 

esperados em tais avaliações
39

. 

                                                             
39

 A avaliação externa e suas implicações na escola brasileira é objeto de estudo de Luiz Carlos de Freitas. No 

artigo: Avaliação: para além da “forma escola”. EDUCAÇÃO: teoria e prática, v. 20, n.35, p.89-99, jul.-dez. 

2010. 



57 

 

Uma das metas refere-se à universalização do ensino fundamental com objetivo de 

superar a defasagem educacional para além do acesso à educação, em 2013 o total de 

matrículas atingiu 97,1% e o número de concluintes ficou em 71,7% (BRASIL, 2014). 

Marcando a necessidade de ações que garantam a permanência na escola. 

Com o objetivo de garantir a permanência propôs-se como estratégia a construção 

coletiva dos direitos de aprendizagem; de uma Base Nacional Comum Curricular; incentivo 

ao acompanhamento individualizado dos estudantes; monitoramento do acesso e permanência 

dos estudantes; busca ativa de crianças que estejam fora da escola; articulação de tecnologias 

pedagógicas; flexibilização pedagógica; atividades culturais; participação dos responsáveis; 

atenção às comunidades indígenas e quilombolas; atendimento à população itinerante e a 

promoção de atividades extracurriculares e esportivas. 

Algumas das estratégias estão relacionadas, direta ou indiretamente, com o objetivo da 

presente pesquisa, pois a construção dos direitos de aprendizagem e a Base Nacional Comum 

Curricular, nortearão a delimitação dos objetivos da educação em relação ao ser humano que 

se pretende formar. Como dito antes, esse processo ocorre considerando a expectativa 

mundial e a ligação com avaliações externas como com o Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes – PISA.  

A Base tem a intenção de unificar 60% das matrizes curriculares, deixando 40% para 

os projetos escolares. Essa política tem sido bastante debatida por contrariar, de certa forma, a 

autonomia da escola e dos professores. Esses questionamentos levam em conta o vínculo das 

propostas com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). As avaliações 

podem cercear a prática pedagógica, os professores podem ser condicionados pelas matrizes e 

revela-se a preocupação com resultados contábeis, mais do que com a formação integral dos 

estudantes. Além disso, há outras intenções que, no plano político, tem afetado as discussões 

sobre a Base, políticos conservadores ligados ao movimento “Escola sem partido” estudam 

redesenhá-la e aprová-la no congresso nacional. Nos dizeres de Claudio (2015, p. 141) “os 

indicadores de desempenho são, até hoje, definidos externamente. Como as escolas não 

podem construir esses indicadores, isso implica tirar sua autonomia de modo concreto”. 

Acrescenta-se ainda sobre avaliação:  

 

A uniformização curricular da educação fundamental, preconizada pela 

OCDE, foi ensaiada com o estabelecimento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e com a introdução do PISA como referência, sob o 

patrocínio do INEP [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira], na avaliação dos resultados escolares. A avaliação dos 

sistemas de ensino e das instituições escolares, a partir dos resultados de 

aprendizagem dos alunos, ingressou decisivamente no sistema brasileiro de 

avaliação nacional. (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 31). 

 

Chizzotti e Ponce (2012) observam os impactos das prescrições contidas nessas 

políticas nas práticas educativas e seus desdobramentos de natureza diversa, incluindo o 

desempenho dos professores: 

 

Há um impacto imediato nas práticas pedagógicas cujas consequências são: 

o não reconhecimento e a perda da autonomia dos educadores; a 

maximização da crença de que o papel dos professores é o de transmissores 

de conteúdos e executores de tarefas pré-determinadas por “especialistas em 

educação”; a submissão do professorado a uma estreita ideia de qualidade 

educacional; a individualização extrema de sua tarefa; a subtração da autoria 

pedagógica; a naturalização da não participação na formulação das políticas 

educacionais; a restrição dos espaços coletivos de formação e de debates 

com os pares; a desqualificação social do papel docente e, por fim, a 

institucionalização do processo. O impacto para os alunos é inevitável. 

(CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 33). 

 

Esses impactos dão mostra das dificuldades para o estabelecimento de propostas 

democráticas na escola à medida que os processos formativos com vistas à uma educação para 

a democracia requerem a existência do diálogo, da participação e construção coletiva de um 

currículo com esse fim. Prevalece o discurso da heteronomia e da formação para a obediência, 

sendo difícil um professor que não pode trabalhar com autonomia ensinar aos estudantes o 

desenvolvimento da mesma. A autonomia do professor é tema de reflexão de diversos autores, 

entre eles Chizzotti e Ponce (2012), Claudio (2015), Freire (1996) e Giroux (1986). 

Um outro aspecto preocupante da unificação curricular e avaliações externas, é 

justamente a ampliação do acesso à escola levando em consideração os estudantes oriundos 

das classes populares que são beneficiários de programas sociais. Um currículo que não 

considere suas experiências e possibilite a construção de novos conhecimentos é propício a 

inviabilizar a permanência dos estudantes na escola, o que pode levá-los a buscar outras 

alternativas para minimizar as necessidades econômicas de sua família. Uma escola 

democrática não pode permitir que isso aconteça, e para evitar essa ocorrência deve: 
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[...] aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 

riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 1996, p.33).  

 

Cabe considerar dentre os aspectos a serem refletidos: Como conhecer, estudar e 

planejar temáticas que atinjam a totalidade das questões que se coloca em salas de aula com 

35 alunos ou mais? Ter como referência um único olhar e desconsiderar o diálogo? 

Corroborando com a análise das práticas excludentes, Marin e Bueno (2010) 

realizaram um estudo em uma escola pública situada em bairro de classe média e mostraram 

como a exclusão pode surgir em ações que parecem bem intencionadas e, às vezes, com a 

colaboração das famílias, podemos exercer uma violência simbólica sobre os estudantes sem 

nos darmos conta. Refletir criticamente sobre o ato pedagógico pode minimizar essa 

violência, o predomínio de medidas coercitivas, organizações homogênicas de salas entre 

outras que, no senso comum, podem parecer benéficas, mas que na verdade afirmam os 

processos de exclusão. 

Quanto ao estímulo a participação dos pais no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos, também contemplado no PNE, precisamos atentar ao fato de que a 

realidade das famílias brasileiras não é homogênea, muitos estudantes tem pouco contato com 

seus responsáveis, pois estes precisam prover a família e passam horas distante de casa, além 

disso, o fato de ainda não termos atingimos um nível razoável de escolaridade da população 

pode dificultar o acompanhamento das atividades escolares pelos responsáveis. 

O Plano, em outra dimensão, visa assegurar condições para a efetivação da gestão 

democrática da educação, vinculada a um sistema de avaliação por consulta pública. 

(BRASIL. Lei 13.005). A consulta pública, tem ganhado um formato digital nos últimos 

tempos, as propostas são formuladas, quase sempre sem a participação dos atores sociais, e 

abre-se espaço na internet para que as pessoas opinem. Na escola a participação é garantida 

por uma consulta a questões já debatidas em alguns grupos. Assim, admitir que há consulta 

não é garantia da existência de diálogos, esclarecimentos das temáticas com tempo para que 

os participantes possam processar as informações e expressarem sua visão em relação ao 

assunto.  

Para garantir a gestão democrática é assinalada a importância da formação de 
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conselheiros e de gestores, algo que já vinha ocorrendo antes do Plano conforme aponta 

Garcia e Correa (2009, p.229) “[...] em âmbito federal, assistimos tentativas de investimento 

na formação de pessoal para a gestão democrática, ainda que não haja ampliação de recursos 

financeiros [...]”. Um avanço em relação às medidas anteriores é a ampliação de recursos para 

esse fim, assim, 

 

[...] priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da 

educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica 

que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a 

legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos 

diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, 

bem como, a participação da comunidade escolar. (BRASIL. Lei n. 13005). 

 

O repasse de transferência voluntária
40

 pode suscitar ações ligadas a interesses 

políticos, bem como a resultados da prática de “premiação” de escolas, iniciativa esta que 

também não garante a efetividade da gestão democrática. 

Quanto ao estímulo às instâncias democráticas na escola, como grêmios e associações, 

pretende-se assegurar espaços adequados e condições de funcionamento dessas iniciativas. A 

questão é geral, mas a realidade das escolas é singular; enquanto é possível encontrar escolas 

cujos edifícios são amplos com possibilidade para a realização de diversas atividades, outras 

não tem sequer laboratório. A constituição e fortalecimento de conselhos escolares e 

municipais também estão contempladas, para isso há no portal do Ministério da Educação -

MEC várias publicações que se propõe orientar sua constituição
41

. 

A participação dos atores da escola pública é valorizada na formulação do Projeto 

Político-Pedagógico, na elaboração dos currículos escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares. O PPP, como construção coletiva recomendada na LDBEN/96, é um 

elemento de grande importância para o desenvolvimento do trabalho da escola e não pode ser 

visto apenas como um documento estanque, mas que: 

                                                             
40

 Transferências Voluntárias: São os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja 

finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum. A Transferência Voluntária é a entrega de 

recursos a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Definição disponível no 

Portal da Transparência.Disponível em: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=t Acesso em: 20 out. 2015.   

41
 MEC: http://portal.mec.gov.br/rede-nacional-de-formacao-de-professores/195-secretarias-112877938/seb-

educacao-basica-2007048997/12619-publicacoes-dos-conselhos-escolares 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/glossario/DetalheGlossario.asp?letra=t
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[...] exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a 

explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas 

operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o 

processo educativo. Seu processo de construção aglutinará crenças, 

convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do contexto social e 

científico, constituindo-se em compromisso político e pedagógico coletivo. 

Ele precisa ser concebido com base nas diferenças existentes entre seus 

autores, sejam eles professores, equipe técnico-administrativa, pais, alunos e 

representantes da comunidade local. É, portanto, fruto de reflexão e 

investigação. (VEIGA, 2011, p. 9). 

 

O PNE, como marco final do governo Dilma na área da educação, estabeleceu, de 

forma colaborativa, objetivos que visam a melhoria em todos os níveis educacionais, da 

Educação Infantil ao Ensino Superior. A discussão ocorreu em âmbito nacional e nas esferas 

estaduais e municipais quando foram elaborados planos em consonância com o PNE. As 

metas são bastante ambiciosas e dependem de recursos, para isso projetou-se um aumento 

progressivo do percentual do PIB para os próximos anos chegando a 10% em 2024, além da 

vinculação ao pré-sal que estava, em parte, garantida pela Lei n. 12351/2010 e foi alterada em 

2016 pela Lei n.13365.  

Atualmente há sinais que poderão inviabilizar os investimentos em educação, como a 

Emenda Constitucional 95 
42

 que limita os investimentos em despesas primárias por 20 

exercícios financeiros aprovada pelo Senado em 13 de dezembro de 2016, mesmo com grande 

rejeição popular expressas em manifestações e na consulta pública online feita no site do 

Senado com 345.718 contrários e 23.770 favoráveis à medida. Quanto ao pré-sal é preciso 

ficar atento às políticas de privatização da Petrobrás. 

Na esfera municipal, iniciando com a administração Marta Suplicy (2001-2004), as 

ações realizadas no campo da educação serão apresentadas, a partir do estudo da revista 

EducAção n. 4, pois contempla as ações publicadas nas revistas anteriores. As diretrizes 

norteadoras do governo foram divulgadas a partir da publicação da revista EducAção n.1: 

 

                                                             
42

 Emenda Constitucional n. 95, de 15 de dezembro de 2016 Altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Vigorará por 20 exercícios. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm Acesso em: 12 

mai.2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2095-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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A atual Administração Municipal (2001-2004), “Governo da Reconstrução”, 

estabeleceu três diretrizes gerais como norteadoras de sua ação na Educação: 

a Democratização da Gestão, a Democratização do Acesso e Garantia da 

Permanência e a Qualidade Social da Educação. (SÃO PAULO, 2003, p.4). 

 

Conforme citação acima a administração teve como lema “Governo de Reconstrução” 

nesse sentido seria uma referência à administração Erundina e, no caso da educação, uma 

menção à atuação de Paulo Freire como secretário, retomando a ideia de democratização no 

âmbito educacional.  

O documento citado traz a reforma administrativa da cidade com a criação das 31 

subprefeituras e 7 Coordenadorias, dentre elas as coordenadorias de educação que 

substituíram os antigos Núcleos de Ação Educativa, com o propósito de coordenar os projetos 

de educação propostos para a cidade. Este documento reafirma as propostas presentes nas 

publicações anteriores EducAção n. 1 de janeiro de 2001, EducAção n. 2 de junho de 2001 e 

EducAção n. 3 de janeiro de 2002. Nesses documentos há a proposta de reflexão sobre 

Educação, criação dos Grupos de Acompanhamento da Ação Educativa com o objetivo de 

aproximação da supervisão com a escola e admitindo a escola como local para a formação. Na 

EducAção n. 3 “[...] dimensionou-se o Movimento de Reorientação Curricular como 

especialmente relevante para a implementação das três diretrizes da SME na busca da 

construção coletiva da Educação que queremos.” (SÃO PAULO, 2003, p.5). 

O Projeto Vida, lançado em 19/10/2001 na Assembleia Legislativa, com o objetivo de 

lidar com as questões de violência, inclui outros programas, alguns já citados anteriormente 

nesse texto: Escola Aberta, Educom.rádio, Recreio nas férias, programas sociais Renda 

Mínima, Bolsa Trabalho e Começar de Novo. O Projeto Vida priorizou temáticas voltadas às 

questões de sexualidade, gênero e étnico-raciais. Também incorporavam o tema da 

democratização da escola abrindo-a para a comunidade, trazendo os estudantes durante o 

período de férias com propostas culturais e estimulando o acesso para pessoas de baixa renda 

com os programas sociais. O projeto Você Apita parceria com a Fiat, iniciado pelo governo 

federal em 2001, foi introduzido na Prefeitura de São Paulo na administração Marta Suplicy. 

A “reconstrução” em relação à educação, não promoveu a reformulação da 

organização curricular proposta pela gestão Freire, que propunha três ciclos (inicial, 

intermediário e final) e o exercício da interdisciplinaridade na construção do conhecimento. A 

escola continuou com dois ciclos, como imposto durante o governo de Paulo Maluf (1993-

1996), Ciclo I (da 1ª a 4ª série) e Ciclo II (da 5ª a 8ª série). (AGUIAR, 2011, p. 7). O retorno 
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aos três ciclos ocorreu em 2013, no governo de Fernando Haddad, porém diferentemente de 

uma construção coletiva. Foi proposto considerando a nova roupagem democrática com a 

consulta pública on-line e, cumprindo com sua plataforma política, o retorno da reprovação 

nos anos finais dos ciclos de alfabetização e interdisciplinar, e, quanto ao ciclo autoral todos 

os anos tornaram-se sujeitos à reprovação.  

Claudio (2015, p. 138), em sua análise sobre a formação em serviço, traz o paradoxo 

entre o pensamento freireano defendido no governo de Marta Suplicy e as políticas 

neoliberais em curso: 

 

O governo adotou dois caminhos, distintos e paradoxais, na educação. Para o 

público interno, professores, coordenadores, diretores, um discurso 

embasado em pressupostos freireanos, ao mesmo tempo incorporou, como 

política pública, princípios neoliberais. O pressuposto de se ter um professor 

prático-reflexivo não foi aleatório, precisava ser entendido junto com um 

contexto mais amplo, com a promulgação da Lei n. 1.3274/2002, que criou a 

gratificação por Desenvolvimento Educacional [...] Foram criadas estratégias 

de modernização da gestão que buscou o sucesso escolar por premiação. 

Essas estratégias reforçaram uma cultura escolar combatida na gestão Freire: 

da prática pela prática, portanto sem teoria, do conhecimento prático 

descontextualizado, das “receitas” prontas para o professor. Não era 

possível, portanto, a ideia de professor como intelectual crítico 

transformador. Decisões importantes foram tomadas sem uma profunda 

discussão com a categoria. Por essa razão, conceitos como participação, 

democracia, autonomia, autoria ficaram esvaziados de sentido. (CLAUDIO, 

2015, p. 138). 

 

Os Centros de Educação Unificados - CEUs, criados nessa gestão, configuram um de 

seus grandes marcos, pois a estrutura possibilitava a aproximação de comunidades carentes 

por meio de eventos culturais, que durante o último ano de governo foram numerosos e, de 

acordo com o projeto Cidade Educadora, providenciou-se transporte público gratuito para que 

os estudantes da rede municipal pudessem participar das programações do CEUs.  

 

[...] o conceito [de cidade educadora] consolidou-se no início da década de 

90, em Barcelona, na Espanha, onde se realizou o primeiro Congresso 

Internacional das Cidades Educadoras. Esse Congresso aprovou uma Carta 

de princípios básicos que caracterizam uma cidade que educa. Várias cidades 

brasileiras são membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras 

[...]É a cidade como espaço de cultura educando a escola e todos os seus 

espaços e a escola, como palco do espetáculo da vida, educando a cidade 
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numa troca de saberes e de competências. Em 2004 a Cidade de São Paulo 

candidatou-se para fazer parte da rede de Cidades Educadoras e apresentou o 

projeto CEU (Centro Educacional Unificado) como um exemplo concreto de 

construção da cidade educadora. (GADOTTI, s/d, p.1). 

 

Ainda com o conceito de Cidade Educadora, porém iniciado anteriormente à adesão da 

cidade como parte da rede de Cidades Educadoras, o projeto Orçamento Participativo 

Criança, trazia princípios da Carta das Cidades, pois possibilitava às crianças discutir questões 

da cidade e propor soluções conforme apresentação do livro “Orçamento Participativo 

Criança: exercendo a cidadania desde a infância” por Maria Aparecida Perez (2004, p. 11), 

Secretaria Municipal de Educação no período: “A partir de 2003, implantamos o OP-Criança 

na rede, com a esperança de que esses novos canais de participação desde a infância 

contribuam para que nossa cidade seja mais acolhedora e promotora da vida, seja uma Cidade 

Educadora, para todos e todas”. 

Com a chegada de José Serra à Prefeitura de São Paulo em 2005, e sua renúncia um 

ano depois, assume Gilberto Kassab e, reeleito, governa de 2006 a 2012. Alguns projetos 

foram abandonados, enquanto outros foram adequados à lógica do novo governo, o OP-

Criança, não teve continuidade. Nesse período a administração implanta o programa: Ler e 

Escrever: prioridade na Escola Municipal instituído pela Portaria n. 6.328, de 26 de setembro 

de 2005 (DOM 27 de setembro de 2005, p. 20) composto pelos Projetos: “Toda força ao 1º 

ano do Ciclo I”, “Projeto Intensivo no Ciclo I - PIC” e “Ler e escrever em todas as áreas do 

Ciclo II”. O objetivo do programa, redundantemente, trazia a questão da alfabetização e 

letramento como objetivos da escola. Esses programas foram elaborados pela secretaria sem a 

participação efetiva dos educadores e realizados em parceria com instituições superiores de 

ensino tanto para a organização dos projetos quanto para a contratação de estagiários que 

acompanhariam os primeiros anos do ciclo um. A formação dos professores seria realizada 

por intermédio dos coordenadores que receberiam a formação e repassariam nos horários de 

estudo reservados na unidade escolar. 

O programa “São Paulo é uma escola”, com referência direta à participação na escola, 

quase como uma continuidade do programa “Escola Aberta” é implantado com a 

possibilidade de ação de educadores de ONG’s, que dariam continuidade aos projetos já 

existentes como, por exemplo, o Educom.rádio. A estrutura da escola para a participação 

nesses programas não foi alterada e, do ponto de vista de uma reforma curricular os mesmos 

não tiveram efeito, pois as aulas, apesar dos discursos, continuavam seriadas e sem grande 
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interação. 

Fernando Haddad (2013 a 2016) apresenta uma reorientação curricular à sociedade, 

como dito anteriormente, que além de procurar cumprir com suas promessas de campanha, 

deveria dar conta da introdução do ensino de nove anos previsto na Lei Federal n. 11.274, de 

6 de fevereiro de 2006 que em seu artigo 5º estipulava o prazo de até 2010 para implantação. 

A reorganização do ensino municipal de São Paulo foi implantada pelo Decreto n. 

54.452, de 10 de outubro de 2013 que instituiu, na Secretaria Municipal de Educação, o 

“Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da 

Rede Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo”. A organização é prescrita no terceiro 

parágrafo: 

 

§ 3º O currículo no ensino fundamental terá a duração de 9 (nove) anos e 

deverá ser organizado em 3 (três) ciclos de aprendizagem, assim 

especificados: 

I - ciclo de alfabetização: do 1º ao 3º ano; 

II – ciclo interdisciplinar: do 4º ao 6º ano; 

III – ciclo autoral: do 7º ao 9º ano. (SÃO PAULO (Município). Decreto n. 

54.452/2013) 

 

Tal reorganização curricular trouxe, conforme mencionado anteriormente, a divisão 

em três ciclos e, retomando, limitadamente, a proposta de Paulo Freire que priorizava a 

formação e construção coletiva de um currículo interdisciplinar, nessa reorganização a 

interdisciplinaridade fica restrita ao ciclo interdisciplinar como transição entre o primeiro e 

último ciclo de aprendizagem. Além disso, houve o retorno da reprovação; a inserção nas 

escolas do Sistema de Gestão Pedagógica – SGP
43

, um mecanismo online do processo 

pedagógico, projeto do governo anterior, e a proposta de avaliações externas bimestrais. Essas 

contradições presentes em um governo dito progressista resultaram em conflitos internos e na 

criação de formações
44

 de gestores e professores com viés educacional voltado a autonomia 

                                                             
43

 Foram produzidos e distribuídos aos professores da rede manuais de como utilizar o SGP, nele deve-se 

registrar todo o processo pedagógico: conteúdos, procedimentos, conceitos, etc. Há, em PDF, a última versão do 

manual disponível em http://sgp.sme.prefeitura.sp.gov.br/manual.pdf Acesso abr 2017. O SGP é um mecanismo 

que possibilita a vigilância e o controle de todo o processo pedagógico pela Secretaria Municipal de Educação. 

44
 Como parte desse processo de formação, foram publicadas, trimestralmente, nas versões impressa e online, as 

revistas Magistério para os professores da rede municipal de educação, cujas edições estão disponíveis em 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Revista-Magisterio-1 Acesso abr. 2017. Os cursos colaborativos 

ministrados aos professores da rede resultou na coleção “Componentes Curriculares em Diálogos 

http://sgp.sme.prefeitura.sp.gov.br/manual.pdf
http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Revista-Magisterio-1
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dos sujeitos e a valorização da aprendizagem, formações contraditórias com o projeto 

educacional em curso que prioriza os resultados de avaliações externas. 

O programa “Mais Educação São Paulo”, também citado no mesmo decreto, refere-se 

à adesão ao programa federal “Mais Educação” instituído por portaria em 2007 e 

regulamentado pelo Decreto n. 7.083/2010, algo que já estava previsto no artigo 34, da 

LDBEN n. 9394/96, em seu 2º parágrafo: 

 

Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola. 

[...] 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino. (BRZEZINSKY, 2000, p. 254). 

 

Assim, o objetivo era possibilitar aos entes federados a ampliação da jornada escolar 

com vistas à educação de tempo integral. Os projetos anteriormente mencionados, “Escola 

Aberta” e “São Paulo é uma escola” também trabalhavam com esses princípios. É possível 

identificar uma proximidade entre o “São Paulo é uma escola” e o “Mais educação São 

Paulo”, pois ambos trabalham com a motivação ao trabalho de ONG’s; a interação desse 

programa com o Projeto Político-Pedagógico da escola não é clara, apenas ficando sujeito à 

decisão do Conselho de Escola. Quando as atividades desenvolvidas são realizadas por 

professores da escola é possível um diálogo com os demais pares, pois esses, em grande parte, 

têm o horário coletivo de formação como parte de sua jornada de trabalho. No caso de 

educadores de ONG’s esse horário nem sempre é garantido de forma remunerada. As 

atividades, como dantes, tornam-se desconexas do Projeto escolar. 

A prática da interdisciplinaridade e o aumento na carga horária dos estudantes, sem 

viabilizar infraestrutura, formação adequada dos educadores e participação efetiva nas 

decisões resultam em políticas de duração limitada, e mesmo que sejam positivas ficam 

sujeitas a novas reorganizações que dependerão do próximo governo eleito. Reafirma-se, 

assim, a importância de iniciativas da comunidade escolar como algo que pode ser mais 

duradouro. 

As legislações federais não possibilitam dar alento aos educadores de que a educação é 

                                                                                                                                                                                              
Interdisciplinares a Caminho da Autoria” com nove títulos disponíveis em 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Colecao-Componentes-Curriculares . Acesso junho 2017.  

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Colecao-Componentes-Curriculares
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um direito, e como tal deve ser respeitada e preservada. Nos últimos tempos tem-se 

observado, desde a chamada “Escola Livre” aprovada em Alagoas
45

 até o projeto “Escola 

Sem Partido” em discussão no senado federal, que com princípios claramente conservadores 

pretendem modificar a legislação vigente. 

Observa-se também quanto ao título II da LDBEN 9394/96, que trata dos princípios e 

fins da educação nacional em seu artigo 3º, incisos III e IV trazendo o “pluralismo de ideias e 

de concepções pedagógicas” e “respeito à liberdade e apreço à tolerância” (BRZEZINSKY, 

2000, p. 246) que esses grupos têm feito interpretações que levam ao cerceamento do trabalho 

pedagógico. Severino (2000) alerta para a limitação dessas propostas: 

 

[...] os princípios constantes dos artigos 2º e 3º na verdade retomam, ipsis 

litteris, os artigos 205 e 206 da Constituição de 1988 [...]; o legislador não se 

preocupou em ampliar as conceituações feitas, especificando melhor a 

significação desses princípios, concretizando-os mediante uma delimitação 

do seu alcance. (SEVERINO, 2000, p. 63-64). 

 

Essas iniciativas podem parecer bem intencionadas, porém o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas desses programas e projetos são absolutamente restritivos, 

considerando que uma pedagogia crítica e dialógica não se realiza na sua plenitude diante de 

limitações impostas. Assim, trabalhar com questões de gênero, religião e étnico-raciais pode 

ser considerado uma afronta à visão de mundo dos pais. As legislações que valorizam as 

culturas africanas e indígenas serão profundamente afetadas caso esse retrocesso se instaure 

em nosso país. Além disso, as propostas pedagógicas de valorização do estudante visam 

garantir a permanência e convivência pacífica entre sujeitos de diferentes origens étnicas, 

religiosas e de orientação sexual. Coloca-se assim a questão: Qual escola democrática será 

possível com tais limitações? É preciso estar vigilante diante dos direitos conquistados e em 

permanente luta contra o retrocesso representado por propostas antidemocráticas, uma vez 

que,  

                                                             
45

 Aprovada pela Lei n. 7800, de 05 de maio de 2016 que institui, no âmbito do sistema estadual de ensino o 

programa “Escola Livre” publicada no Diário Oficial de Alagoas, 11 de  maio de 2016, ano 104, n. 331. 

Declarado inconstitucional pela AGU – Advocacia Geral da União principalmente pelo fato de que a legislação 

educacional é função da União, assim o projeto “Escola Sem Partido” se aprovado pelo senado trará alterações à 

legislação vigente. 

 



68 

 

 

[...]educar na democracia é aprender que nem todas as opiniões têm o 

mesmo valor e nem todas são igualmente respeitáveis, e não o são 

absolutamente aquelas que são antidemocráticas e atentam contra os 

direitos humanos mais elementares, entre os quais encontra-se o direito à 

vida e à dignidade pessoal. (CARBONELL, 2002, p, 96, grifo nosso). 

 

Observando a sociedade norte-americana no final da década de 1980 e início da 

década de 1990, Peter McLaren (1997) expressava preocupações semelhantes em relação à 

luta por uma educação democrática frente a perdas significativas de direitos conquistados, 

principalmente após a eclosão dos movimentos de direitos civis da década de 1960: 

 

Habitamos o curso perigoso da história no qual a democracia está em 

recuo. Muitos dos ganhos obtidos nas décadas passadas nas reformas 

educacionais e sociais foram abandonados ou, pelo menos, sem dúvida, 

enfraqueceram. Temos sido testemunhas da deslegitimização dos impulsos 

igualitários das duas últimas décadas, bem como da ênfase desordenada na 

motivação de se obter uma carreira e nas parcerias escola-mercado, com o 

esforço de conectar a juventude aos imperativos do mercado internacional. 

Nesta era de amnésia histórica, esperança infinitamente postergada e recuo 

dos direitos civis, os conceitos de luta social e coragem cívica cristalizaram-

se ao redor de formas mais politicamente acomodadoras de um humanismo 

liberal e um desvio ideológico na direção conservadora da Nova Direita
46

. À 

medida que os pilares do nosso templo democrático tremem com os ventos 

reacionários de hoje, já podemos enxergar, através das rachaduras da 

história, um futuro incerto. (MCLAREN, 1997, p. 14, grifo nosso). 

 

Questões como essas ao apontarem para um cenário caótico, evidenciam a necessidade 

da luta constante por preservação dos direitos conquistados. 

A educação democrática deve ir além do acesso à escola, visa uma educação que 

atenda a todos de forma integral e proporcione aos estudantes o desenvolvimento do 

                                                             
46

 Nova Direita: expressão que caracteriza a coalizão entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo, que 

assinala uma vasta reação de setores políticos, econômicos e culturais contra as ideias, valores, teorias e 

movimentos socialistas. (GRANT, 1996 apud. SILVA, 2006, nota p.25). No Brasil a expressão da nova direita 

foi analisada por Pierucci, (1987) em São Paulo com eleitores de Janio Quadros e Maluf. Segundo ele, a nova 

direita caracteriza-se por um medo brutal da violência e era expressa em altos graus de xenofobia (referente aos 

migrantes nordestinos) e a negros e mulatos, uma defesa feroz do São Paulo para os paulistanos brancos, mais 

regionalismo que nacionalismo e ausência do discurso anticomunista. Mudança que podemos perceber com a 

pesquisa de Singer (2013), citada anteriormente, cujo nacionalismo e discurso anticomunista são retomados. 
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pensamento crítico. Porém, há diferentes modos de compreender uma educação democrática 

no estágio atual do capitalismo. Autores como Freitas (2014); Santos (1997); Apple (2006); 

Gentili (2002 a) em suas análises nos mostram como alguns dos ideais preconizados por 

pensadores progressistas são incorporados pela visão neoliberal na educação, bem como 

muitos dos discursos provenientes de um pensamento tecnicista são assimilados pelos 

pensadores progressistas de esquerda. 

Alguns princípios democráticos estão nos discursos progressistas bem como no 

neoliberal com algumas singelas diferenças que podem turvar o entendimento do que seria 

uma educação democrática, ou melhor, versões distintas de sociedade e de formação. Nesse 

sentido há leituras que comungam com a formação cidadã para a sociedade existente e a 

formação humana para a construção de uma sociedade menos desigual, ou seja, para a 

transformação social. 

A participação está presente em ambos os discursos, enquanto os pensadores 

progressistas pensam em uma participação construída coletivamente, o pensamento neoliberal 

trabalha com a representatividade, assim, em situações criadas para essa representatividade, 

como os próprios conselhos de escola, ou a proposta, inserida em uma escola de República 

dos Alunos
47

 que comungam com a ideia de formação e inserção na sociedade tal qual ela está 

organizada. 

Além da participação, outro aspecto que evidencia essa diferença é a questão da 

avaliação. Para o pensamento progressista a avaliação é parte fundamental do processo de 

ensino aprendizagem, possibilitando aos educadores, a partir dela repensar suas ações, refletir 

e agir em prol de uma educação transformadora. Por outro lado, os discursos neoliberais na 

educação evidenciam a classificação e a preocupação com avaliações externas com a 

finalidade clara de pensar conteúdos mínimos voltados à formação do trabalho. Além disso, o 

discurso democrático está presente nesse sistema avaliativo ao elencar as escolas de acordo 

com os resultados e “ofertá-las” à escolha dos pais, o acesso a elas passa a ser um problema 

de ordem individual. Nesse sentido observa-se a relevância de princípios voltados à 

competição e à meritocracia afinando-se ao sistema social vigente.  

Importante também destacar que, apesar dos discursos, a educação na lógica 

neoliberal apresenta-se como serviço e não como um direito humano de formação: 

                                                             
47

 Dissertação de mestrado analisa o projeto República dos Alunos instituído em uma escola pública de São 

Paulo, com a finalidade de ampliar a participação dos alunos. (SILVA, 2013). 
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O direito à formação ampla e contextualizada que todo ser humano deve ter 

é reduzido ao direito de aprender o “básico” expresso nas matrizes de 

referência dos exames nacionais, assumido ali como o domínio que é 

considerado “adequado” para uma dada série escolar nas disciplinas 

avaliadas – não por acaso as que estão mais diretamente ligadas às 

necessidades dos processos produtivos: leitura, matemática e ciências. 

Convém enfatizar que são as matrizes de referência dos exames e não o 

currículo prescrito, a base nacional comum, que definem o que será 

considerado como “básico”. (FREITAS, 2014 p.1090, grifo do autor). 

 

As concepções de educação têm repercussão no fazer pedagógico da escola, visto que 

os vários atores lá presentes, representam a base que sustenta o pensamento sobre as 

finalidades da educação, pois elas contemplam a visão de mundo e de seres humanos que se 

pretende formar.  

Além do exposto anteriormente e mesmo não sendo critério para a seleção do lócus da 

pesquisa é importante mencionar a existência da Rede Internacional de Educação 

Democrática - IDEN
48

. Para a IDEN o conceito de educação democrática prevê total 

participação de crianças e jovens, na construção curricular e gestão da escola. A Rede procura 

mapear a educação democrática ao redor do mundo, sendo que o Brasil está representado por 

três escolas de iniciativa privada que apresentam projetos colaborativos e participativos no 

âmbito da gestão da escola e do currículo escolar. A alimentação do banco de dados não é 

resultado de pesquisa, o preenchimento é feito pelas escolas que se entendem democráticas e 

valorizam o registro nesse sistema, o que nos permite, subsidiados pelas pesquisas 

acadêmicas, afirmar a existência de um número maior de escolas democráticas no país, sob os 

aspectos considerados pela Rede, tanto escolas dos setores públicos como privados, que 

contemplam a participação dos estudantes nas decisões escolares. 

No setor público, a Escola Desembargador Amorim Lima, tem o perfil de escola 

democrática assinalados como critérios para participar da Rede. Em pesquisa recente na 

                                                             
48

 IDEN – International Democratic Education Network – com sede na Inglaterra é uma rede de escolas, 

organizações e indivíduos ao redor do mundo que defendem ideias como: respeito e confiança para as crianças; 

igualdade de estatuto de crianças e adultos; responsabilidade compartilhada; a liberdade de escolha da atividade; 

governança democrática por crianças e funcionários juntos, sem referência a qualquer guia ou sistema 

supostamente superior. 

Os membros são auto-selecionados. Seus nomes e endereços aparecem em uma descrição mínima no site que foi 

criado em 2000. O site é uma ferramenta para mapear a educação democrática, tem por base a Conferência 

Internacional de Educação Democrática realizada anualmente desde 1993. Informações obtidas no site da rede 

Disponível em: http://www.idenetwork.org/ Acesso em: 01 nov.2016. 

http://www.idenetwork.org/


71 

 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – Instituto brasileiro de informação em 

ciência e tecnologia - BDTD/Ibicit encontram-se sete dissertações de mestrado e duas teses de 

doutorado abordando o tema das relações democráticas nessa escola. 

Segundo Carbonell (2002), há diferenças no conceito de escolas democráticas 

priorizados por diferentes grupos de pensadores, de acordo com sua visão é possível situar os 

princípios da Rede no que o autor nomina por pedagogias psicológicas e espontaneístas. 

 

Para as pedagogias psicológicas e espontaneístas, o ideal da escola 

democrática circunscreve-se a uma maior atenção aos interesses e 

necessidades dos alunos, a um incremento das interações e à criação de um 

clima de classe mais acolhedor para a aprendizagem. Mas o modelo de 

escola democrática, em consonância com a ideologia das pedagogias 

inovadoras progressistas, não se limita a isso, mas projeta-se e compromete-

se com a comunidade e trata de combater as desigualdades sociais de origem 

e suas causas e de gerar novas oportunidades educativas para toda a 

população. (CARBONELL, 2002, p. 91-92). 

 

O estudo de ações democráticas desenvolvidas no espaço escolar, apresentado por 

Apple e Beane em “Escolas democráticas” (1997) mostram muitas possibilidades de tornar a 

escola pública um espaço de lutas e conquistas e a necessidade de se refletir sobre essa 

relação. Além disso, os autores reafirmam a complexidade do termo democracia e a 

necessidade da contextualização para uma análise mais eficaz: 

 

[...] assim como democracia é uma palavra que tem múltiplos significados na 

sociedade global, sua interpretação relativa às escolas também tem sido um 

pouco ambígua. Em segundo lugar, democracia é um conceito dinâmico que 

requer um exame constante à luz das mudanças dos tempos
49

 (APPLE; 

BEANE, 1997, p. 38).  

 

Cabe reforçar que pensar o caminhar democrático em nosso país nos remete ao 

processo de redemocratização política que se iniciou em fins da década de 1970 sob a tutela 

                                                             
49

 Atualmente a roupagem democrática utilizada tanto pelo governo federal como por governos estaduais e 

municipais tem sido a consulta pública por meio da internet. Em 2013, antes de um encontro com os professores 

da rede municipal de São Paulo, a Prefeitura colocou a proposta de reorganização curricular em consulta pública 

por um mês. Há também o site São Paulo aberta que é um dos recursos utilizados pela Prefeitura para ampliar a 

participação da população no governo. Disponível em: 

http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/tag/consulta-publica/  Acesso em: 17 fev.2016.  

http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/tag/consulta-publica/
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dos ditadores com revogações graduais de leis que cerceavam os direitos civis e sociais, 

culminando na redemocratização em 1985. Durante esse período os movimentos sociais 

organizavam-se, não mais clandestinamente, em defesa de demandas fundamentais que 

garantíssem o mínimo de direitos à população, em especial o direito à educação.  

A luta pela educação pública, laica de qualidade para todos
50

, sempre esteve presente 

de diferentes modos na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, está incluso o repensar sobre 

o espaço público como um local que garanta a participação e o direito de todos. Deve-se 

considerar que aferir a qualidade dos serviços prestados à população requer que os atores 

envolvidos conheçam as possibilidades reais, legalmente instituídas, como também apontem 

demandas que só com a participação ativa poderá ser, se não atendida, no mínimo fazer parte 

de novas reivindicações junto ao Estado. É nesse contexto que a questão da democracia 

escolar é retomada na Constituição de 1988 que proclama os princípios que deram suporte a 

autonomia da escola. A Constituição delibera concedendo para as escolas públicas maior 

liberdade tanto pedagógica quanto em relação à gestão. (GADOTTI, 2010). 

Para compreender melhor o conceito de gestão democrática, é preciso pensar a escola 

pública como instituição criada e mantida por recursos públicos, que tem por finalidade a 

formação humana no contexto de uma sociedade que se pretende democrática. Nos últimos 

tempos a gestão democrática tem sido associada à eleição de diretor de escola, o que é apenas 

um de seus componentes. 

Considera-se requisito fundamental do processo democrático da escola a participação 

ativa da comunidade escolar envolvendo educadores, estudantes, gestores, funcionários e 

responsáveis
51

. Muitas escolas, porém, podem ser consideradas escolas surpreendentes, pois 

nelas inexiste o diálogo e as ações assumidas pela gestão são sempre unilaterais, os atores 

escolares não são sujeitos participantes nas decisões e são surpreendidos com reformas do 

prédio, projetos temáticos prontos e soluções de problemas sequer reconhecidos por todos. 

Aos que não fazem parte da gestão resta apenas cumprir com o que foi determinado, mesmo 

                                                             
50

 Em relação ao acesso à escola, como um dos princípios da democratização do ensino, podemos considerar, 

segundo dados do INEP, que, no tocante às matrículas no ensino fundamental de 9 anos para população de 6 a 14 

anos de idade, quase atingimos a universalização chegando ao percentual de 98,4% em 2013. No entanto a 

garantia à permanência ainda está longe de ser alcançada já que apenas 66,7% concluíram o ensino fundamental, 

com diferenças significativas entre os estados. (BRASIL, 2015, p. 39-48). Este documento foi elaborado como 

linha de base para o Plano Nacional de Educação 2014-2024 aprovado em junho de 2014. Nele há medidas 

fundamentais para a democratização e melhoria da qualidade do ensino, dentre elas, a questão da gestão 

democrática das escolas públicas, para a qual não há dados comparativos sobre a efetivações de gestão 

democrática em anos anteriores. 

51
 Consideramos, na educação, como responsáveis o adulto que toma para si a responsabilidade da criança, 

independente de filiação biológica (pais, tios, avós, tutores, etc.). 
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com a existência de CE e APM. 

Carbonell (2002) auxilia-nos na compreensão das diferenças entre escolas 

democráticas e autoritárias ou pseudodemocráticas: 

 

Uma escola realmente democrática entende a participação como a 

possibilidade de pensar, de tomar a palavra em igualdade de condições, de 

gerar diálogo e acordos, de respeitar o direito das pessoas de intervir na 

tomada de decisões que afetam sua vida e de comprometer-se na ação. Apela 

à formação de uma cidadania ativa, com ideias e projetos próprios, em 

contraste com a atonia, passividade e mera sobrevivência a que comumente 

estão submetidos os seres humanos em consequência de políticas autoritárias 

ou democracias formais e maquiadas. (CARBONELL, 2002, p. 91). 

 

Apesar da persistência na condução hierárquica dentro do espaço escolar, podemos 

encontrar exemplos de iniciativas que podem viabilizar a participação tais como: projetos de 

interesse dos estudantes; processos de avaliação construtivos e emancipadores; criação de 

normas escolares por meio da instituição de Grêmio Estudantil, Assembleia ou acordos em 

sala de aula; utilização dos recursos públicos disponíveis, discutidos em CE e APM; 

orientações pedagógicas participantes da construção e revisão do Projeto Político Pedagógico 

– PPP; reuniões de educadores e responsáveis e utilização do espaço escolar, via instâncias 

democráticas instituídas na escola.  

A participação ativa na escola não se efetiva por estar contida em documento, mas 

precisa ser construída e consolidada, exige aprendizado e investimento constante, pois há 

muitos desafios a serem enfrentados. Educar para a democracia deve ser uma tarefa coletiva 

para tornar possível que todos os envolvidos eduquem-se para praticá-la. A consciência de 

que nenhum de nós vivenciou cotidianamente experiências democráticas é fundamental para a 

criação de novas formas de relacionamento. O autoritarismo sustentado por imposições e 

submissão diante do mando, são comportamentos contumazes resultantes da longa tradição 

escravocrata e senhorial, conforme explicitado anteriormente. 

Essas questões nos remetem ao “Discurso sobre a servidão voluntária”, de Étienne de 

La Boétie (1530-1563), obra em que o autor faz críticas à monarquia e procura compreender, 

através de fatos históricos, o que levaria as pessoas a não lutarem por sua liberdade. Deve-se 

ressaltar que a monarquia fez parte da nossa história, assim como os governos ditatoriais, o 

que corresponde a períodos mais longos que os de democracia, assim como devemos admitir 

desdobramentos dessa condição social, como explicitados na reflexão da mencionada autoria: 
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É incrível ver como o povo, quando é submetido, cai de repente num 

esquecimento tão profundo de sua liberdade, que não consegue despertar 

para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria, ao vê-lo, 

que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. 

É verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força. Mas os que 

vêm depois servem sem relutância e fazem voluntariamente o que seus 

antepassados fizeram por imposição. Os homens nascidos sob o jugo, depois 

alimentados e educados na servidão, sem olhar mais à frente, contentam-se 

em viver como nasceram e não pensam que têm outros bens e outros direitos 

a não ser os que encontraram. Chegam finalmente a persuadir-se de que a 

condição de seu nascimento é natural. (LA BOÉTIE, 2009, p.44-45). 

 

O sentido dessa prerrogativa nos leva a pensar sobre atitudes servis persistentes, 

visualizadas inclusive nas relações estabelecidas dentro de instituições públicas, como a 

escola, um espaço que deveria promover o desenvolvimento da autonomia, liberdade de 

expressão e produção de conhecimento. Segundo La Boétie (2009, p. 50), “O homem é 

naturalmente livre e quer sê-lo, mas sua natureza é tal que se amolda facilmente à educação 

que recebe”. Da mesma forma que muitos de nós podemos ter aprendido a obedecer 

cegamente, mesmo quando a razão nos diz o contrário, podemos aprender, por meio de 

experiências participativas, a desnaturalizar a desigualdade e nos posicionar em nome de uma 

sociedade menos autoritária e menos injusta. 

Ainda no que concerne à compreensão das relações humanas, faz se necessário 

considerar a noção de habitus, sob a perspectiva de Bourdieu, como “[...] processo pelo qual 

os indivíduos interiorizam as estruturas do mundo social, transformando-as em esquemas de 

classificação que orientam seus comportamentos, suas condutas, suas escolhas e seus gostos.” 

(BOURDIEU; CHARTIER, 2011, p.57). 

As posturas autoritárias presentes na sociedade brasileira foram constituindo-se de 

forma a naturalizar-se, assim, esse habitus (BOURDIEU, 2004) sequer é percebido como tal, 

tanto por quem pratica como por aqueles a estes sujeitados. Desnaturalizar o que não é natural 

pode parecer tarefa fácil, porém é a sua “natureza” que torna hercúleo os processos de 

construção de uma sociedade democrática. As práticas democráticas realizadas nas escolas 

podem, em longo prazo, possibilitar a construção de outros habitus, nos dizeres de Silva 

(2005, p. 159) “um habitus pode ser reestruturado com outras práticas, configurando um outro 

habitus”. 

Cabe ressaltar que não se trata de transferir demandas da sociedade para dentro da 



75 

 

escola, algo que nós, educadores, costumamos observar e que Nóvoa (2011, p.39) tem 

notabilizado em suas falas: 

 

À escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade. Hoje, existe 

uma consciência mais nítida da impossibilidade (da insensatez) de pedir tudo 

à escola. Mas, frequentemente, continuamos a comportar-nos como se ela 

pudesse educar ‘integralmente’ as crianças, e a tempo inteiro. (NÓVOA, 

2011, p.39, grifo do autor).  

 

Viver a democracia na escola pública não é implementar algo imposto, mas cumprir 

com o que lhe é intrínseco. A escola pública, não é do governo, do diretor, do professor, mas 

um bem de todos (CARBONELL, 2002) e exige condições para que todos juntos possam 

recriá-la e torná-la realmente democrática, trazendo novos habitus para o fazer cotidiano. 

Assim, os currículos devem priorizar, dentre outros valores, o respeito ao outro e à 

diversidade; propor discussão de questões socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero e de 

acesso aos bens culturais. Esses temas devem nortear a luta por uma educação que atinja a 

todos os estudantes, em prol de uma escola realmente democrática. 

A maioria das escolas públicas, atendendo às exigências legais, tem constituído a 

Associação de Pais e Mestres, o Conselho de Escola
52

 e Projeto Político Pedagógico 

constando a participação da comunidade; esses instrumentos podem caracterizar a cultura 

democrática de uma gestão, mas não garante, por si só, que tais instâncias sejam realmente 

democráticas, pois nem tudo o que consta nos documentos atende aos desafios do cotidiano, o 

que exige o exercício de uma participação significativa pressupondo,  

 

Pensar numa escola autônoma e lutar por ela é dar um sentido novo à função 

social da escola e do educador que não se considera um mero cão de guarda 

de um sistema iníquo e imutável, mas se sente responsável também por um 

futuro possível com equidade. (GADOTTI, 2010, p. 46). 
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 BUGNI, M. A. O Conselho de Escola e a participação do aluno. Sorocaba, 2007. Disponível em: 

<http://educacao.uniso.br/prod_cientifica/alunos/dissertacoes_2008_news/conselho_escola.pdf> Acesso em: 10 

mar. 2013. Nessa pesquisa o autor apresenta uma síntese de vários estudos sobre a pouca participação de alunos 

em conselho de escola e explicita o valor dessa instância para a democratização da escola pública, ainda que 

segundo as pesquisas a participação seja incipiente. 

http://educacao.uniso.br/prod_cientifica/alunos/dissertacoes_2008_news/conselho_escola.pdf
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Assim, tendo em vista os resquícios de vivências de uma relação de submissão, a 

maioria das iniciativas em prol da construção democrática nas escolas
53

, com certa frequência, 

precede ações assumidas pelos gestores da escola (direção e coordenação). O exercício da 

participação possibilita outros olhares e ampliam o diálogo e questionamentos que vão além 

de seus muros. Essas experiências se pautam na convicção de que a escola não é apenas 

reprodutora e pode realizar um trabalho tendo em vista a emancipação humana e a superação 

da ordem vigente, algo que pressupõe a crença no amanhã e concretude de propostas para que 

essa atuação não se torne infrutífera. Apple e Beane (1997) ressaltam que: 

 

Os educadores comprometidos com a democracia [...] ao se verem como 

parte da comunidade maior,procuram estender a democracia a ela, e não 

apenas para os jovens, mas para todos. [...] querem democracia em larga 

escala; a escola é apenas um dos espaços por eles focalizados. Este é um 

ponto crucial. A paisagem educacional é poluída pelos resíduos de reformas 

escolares fracassadas, muitas das quais não deram certo por causa das 

condições sociais em torno das escolas. Somente as reformas que 

reconhecem essas condições e as combate ativamente têm possibilidade de 

êxito duradouro na vida das crianças, educadores e comunidades servidas 

pelas escolas. (APPLE; BEANE, 1997, p. 23). 

 

Apple e Beane (1997) observam ainda que a democracia pressupõe o bem comum; 

dessa forma a compreensão e a luta pela superação dos problemas do entorno encontram-se 

intimamente ligadas à construção de espaços de participação, protagonismo e cooperação 

solidária. Não cabem em escolas democráticas práticas que promovem o individualismo, a 

competição e a meritocracia, pois estes quesitos tendem a dividir e privilegiar, num constante 

movimento de reprodução das desigualdades. 

Assim, para a participação ativa dos estudantes e educadores em defesa de uma 

educação libertadora, mesmo com as limitações impostas pelas relações mercadológicas 

dominantes no sistema em que vivemos, torna-se imprescindível pensar no sentido de 

perseverar na direção da mudança transformadora. 
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 Alguns exemplos de experiências democráticas em escolas a partir da iniciativa do(a) diretor(a): Santiago, 

Cláudia Cristina Taboada Mathias. “Gestão democrática da escola: contribuição dos referenciais freireanos nas 

pesquisas acadêmicas – (1992 a 2007)” mestrado; Prado, João Ferreira do, “Gestão escolar e escola democrática: 

ações e reflexões”. 
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É por meio da contradição, das brechas que são encontradas por educadores 

progressistas em sistemas autoritários, elitistas e conservadores, que se pode, 

ainda que essa não seja a forma ideal e demande um esforço de luta às vezes 

extenuante, buscar uma outra maneira de se fazer educação, mais justa, mais 

ética, mais democrática, que possa vir a culminar, enfim, na transformação 

dessa situação por ora estabelecida. (CLAUDIO; OLIVEIRA, 2012, p.12). 

 

São as possibilidades investidas por meio de propostas e fazeres inovadores na 

educação, assumidas por educadores progressistas, que permitem tecer os caminhos para a 

construção de uma escola democrática. A escola, dada sua relevância como instituição 

pública,mesmo aquelas localizadas nos recantos mais distantes dos grandes centros urbanos, 

pode aproximar a população local dos conhecimentos necessários ao reconhecimento da sua 

importância, além de incentivar seu engajamento na luta e conservação de direitos adquiridos 

ao longo de nosso percurso histórico, dentre eles, a Educação. 

Essa função das instituições educacionais demanda a compreensão de um de seus 

componentes paradigmáticos centrais, no caso a sua proposta curricular, que pode favorecer 

ou cercear a efetividade dos movimentos inovadores em favor das transformações necessárias 

e desejadas em direção à construção de espaços democráticos. 

1.4 Currículo: Inovações e Atividades Diversificadas  

 

A questão central que se coloca à escola não é a questão 

da “qualidade”, mas, sim, a do “sentido”. 

 

 Canário 

 

As atividades diversificadas, nesse estudo, são vistas como possibilidades de 

ampliação do currículo escolar em busca de uma educação pública democrática, porém 

consideramos relevante apresentar as discussões em torno do conceito de inovação curricular 

pela proximidade temática. A inovação tem outras especificidades e para alguns autores 

significa um rompimento total com o currículo tradicional. 

O currículo inovador é aquele que modifica toda a estrutura curricular é um 

rompimento com as concepções tradicionais de currículo encerradas nas discussões sobre 

organização e conteúdos disciplinares. A inovação tende a modificar os tempos, espaços, 
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metodologias, avaliação e organização, com o objetivo primordial de formação integral dos 

estudantes. Para a formação integral considera-se a construção do conhecimento para além da 

educação formal ampliando as dimensões do conhecer. 

A inovação curricular é, segundo Carbonell (2002), um conjunto de intervenções, 

decisões e processos com objetivos claros que promovam mudanças de atitudes, ideias, 

conteúdos e práticas pedagógicas de maneira sistematizada. Um processo que não se encerra 

em si mesmo e tende a se transformar na medida em que é avaliado e repensado segundo as 

necessidades dos atores nele envolvidos.  

Masetto (2012), dialogando com as pesquisas sobre inovações curriculares, ressalta a 

singularidade destas mudanças que são motivadas por questões locais e por uma determinada 

maneira de compreender a educação:  

 

[...] as inovações educacionais nunca se apresentam com a característica da 

neutralidade. Pelo contrário, sempre surgem como resultado de um contexto 

social, de determinada concepção de educação e como resposta a 

necessidades emergentes para as quais os paradigmas atuais já não oferecem 

encaminhamentos aceitáveis. (MASETTO, 2012, p. 16). 

 

De acordo com os estudos realizados por Canário (2006), Carbonell (2002) e Masetto 

(2012) algumas condições são necessárias para que a proposta de inovação curricular se 

estabeleça em uma determinada instituição, dentre elas destaca-se: o impulso inicial; o 

comprometimento do grupo; a organização cooperativa; a formação dos envolvidos com o 

projeto inovador e a relação com o entorno. 

O impulso inicial, ou seja, a necessidade sentida pelos atores escolares de uma 

mudança no modo de se fazer educação, é o que conduz às primeiras discussões e interações 

que vão delinear práticas que podem figurar em um projeto inovador. Essas necessidades 

podem ser ativadas por fatores externos à instituição, como os avanços tecnológicos e/ou as 

questões históricas, sociais e políticas, assim como por fatores internos favorecidos, em 

alguns casos, por um histórico da instituição quando voltado ao diálogo e a solução coletiva 

de problemas. Nos dizeres de Masetto, 

 

Um processo pedagógico inovador se caracteriza pela identificação de 

necessidades ou carências dos educandos que exigem uma resposta nova, 
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uma vez que as presentes e atuais já não estão respondendo adequadamente a 

essas novas necessidades. (MASETTO, 2009, p.49).  

 

O comprometimento do grupo é crucial para que as mudanças propostas sejam 

efetivadas, considerando todos os participantes: gestores, educadores, estudantes e 

comunidade. Os pesquisadores assinalam como fundamental a identificação dos envolvidos 

com o projeto, pois o sentimento de pertença fará com que todos se empenhem e criem 

mecanismos facilitadores para o desenvolvimento do mesmo. Nesse sentido espaços, tempos, 

recursos humanos e materiais serão organizados com a finalidade de atingir os objetivos 

educacionais propostos. 

A construção do projeto de forma participativa é fundamental para a sua efetivação, 

Canário (2006) sinaliza que propostas elaboradas pelo grupo, por professores envolvidos são 

mais promissoras em relação às impostas por direção ou por projetos e programas políticos 

para as quais os professores seriam meros executores. A singularidade das escolas coloca em 

xeque propostas hegemônicas que desconsideram o contexto educativo: 

 

[...] cada escola constitui uma singularidade, por definição contingente, 

construída pelos atores e em uma permanente interação com o contexto em 

que se insere. Fundamenta-se aqui a pertinência da construção de projetos 

educativos para a escola, bem como uma articulação permanente entre 

processos de mudança, atividades de pesquisa e dinâmicas de formação que 

permitam aos professores e às escolas aprender com a sua experiência. Esta 

perspectiva implica, naturalmente, que a escola possa ver os alunos, as 

famílias e a comunidade local como parceiros e como recursos educativos. 

(CANÁRIO, 2006, p. 92). 

 

Além da singularidade, Masetto reforça o papel da gestão para o sucesso na 

implementação do projeto “[...] toda inovação é um processo no qual será necessária uma 

gestão democrática que permita o encaminhamento dos confrontos de culturas pedagógicas 

existentes, detectando as causas e procurando estabelecer pontos de encontro entre os 

participantes.” (MASETTO, 2012, p. 34).  

A organização cooperativa remete a uma educação para a democracia, pois valoriza as 

vozes e saberes de todos os atores para a efetivação do projeto. A concepção de educação 

democrática na perspectiva da inovação, segundo Carbonell (2002), funda-se na ideia de que 

todos tenham voz e atuem para o desenvolvimento do projeto de forma a tornar possível a 
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formação de sujeitos críticos e autônomos. 

A formação dos envolvidos deve levar em conta a ressignificação dos papéis frente a 

um projeto inovador que, segundo a teoria progressista, valorizará o diálogo e a construção 

coletiva do conhecimento diferindo de abordagens tradicionais em que predominam a visão 

etnocêntrica de cultura e a transmissão verticalizada do saber. Nós, educadores, ainda somos 

fruto de uma formação tradicional com predomínio de relações hierárquicas o que imprime 

em nós uma visão de mundo que não comunga com princípios democráticos. A tarefa de 

elaborar processos formativos que considerem esse perfil demanda grandes esforços a 

considerar nosso histórico colonial e escravista. 

Programas e processos de formação de educadores necessitam trabalhar na perspectiva 

do desvelo de si mesmo, levando em conta as motivações para a escolha profissional e a visão 

de mundo que pauta suas ações. Essa conduta pode respaldar e fortalecer o elo com os 

objetivos do projeto em curso ou resultar no desligamento do profissional que não 

compartilha com os ideais pensados coletivamente. 

 

[...] Quando se projeta um trabalho com características de inovação, faz-se 

necessário valorizar efetivamente o professor como um ser que tem saberes 

próprios, advindos de sua experiência, e é capaz de contribuir 

significativamente para as discussões acerca de seu trabalho docente, para a 

construção do novo, ao expressar seus saberes, seu sentimento de pertença 

ao projeto, com vistas a assumir riscos nas incertezas que envolvem o 

processo coletivo de ensinar e aprender. (MASETTO, 2012, p. 34). 

 

Além disso, por ser um projeto inovador em construção demanda estudo e avaliação 

constante, sem fórmulas prontas, o diálogo e a interação são fundamentais para pensar e 

repensar ações que possam permitir a continuidade do projeto sendo a formação de absoluta 

importância: “Há projetos que desmoronaram completamente por não terem tido [...] cuidado 

com a formação de seus docentes.” (MASETTO, 2012, p. 34). 

São as contradições internas e externas à instituição que imprimem a necessidade de 

implantar projetos inovadores, assim os projetos não ficam restritos à instituição e buscam 

ampliar suas ações para o entorno. Nesse sentido, as discussões de Apple e Beane (1997), ao 

apresentar exemplos de escolas democráticas nos Estados Unidos da América, dialogam com 

os estudos sobre currículo inovador, pois consideram de suma importância a conexão da 

escola com o mundo que a cerca.  
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O conceito de escolas democráticas aproxima-se do conceito de escolas inovadoras, 

porém não podemos dizer que se trata do mesmo. Apple e Beane (1997) na seleção de escolas 

democráticas trabalharam com princípios bastante semelhantes, as escolas apresentavam, não 

uma inovação curricular, mas ações, atitudes e projetos que as diferenciavam das demais e 

todas elas possuíam uma organização democrática na construção, avaliação e reelaboração de 

seus projetos. 

Segundo Carbonell (2002) é preciso atentar-se para outros olhares em relação à 

educação democrática, pois existem linhas de pensamento que são permissivas, retirando da 

democracia seus princípios de direito e responsabilidade. A permissão para falar não pode ser 

superior ao respeito e à responsabilidade social. 

O Projeto Político-Pedagógico construído coletivamente norteará os caminhos da 

escola, como projeto deverá ser revisitado e avaliado periodicamente. Esse percurso 

possibilitara a discussão e criação de soluções aos problemas e dificuldades encontrados em 

um determinado período. Assim, podemos dizer que as atividades educativas diversificadas 

são aquelas criadas pela comunidade escolar como respostas aos problemas e questões 

colocadas pelo cotidiano escolar que tornam difícil atingir os objetivos expostos em seu PPP.  

Essas atividades têm como objetivo a construção de relações democráticas no 

ambiente escolar, pois favorecem a interação entre professores, estudantes e comunidade. 

Contribuem ainda para construção de uma visão mais crítica da realidade em que todos 

vivem/convivem articulando escola e comunidade. O sentido de autonomia para pensar e criar 

a partir das necessidades vivenciadas possibilita a continuidade independente da mudança de 

diretriz política do governo. 

O fortalecimento das ações desenvolvidas coletivamente pela comunidade escolar nos 

permite pensar na possibilidade de ampliação das ações até que se conquistem mudanças 

estruturais significativas chegando a uma verdadeira inovação curricular motivada pela 

diversificação de atividades. 

O próximo capítulo, composto de um breve levantamento das discussões acadêmicas 

sobre a construção de escolas democráticas, tem por finalidade contribuir com o diálogo 

educacional a cerca da temática e encontrar caminhos que fortaleçam a luta por uma educação 

que tenha por objetivo a transformação social.  
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CAPÍTULO II 

CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Gosto de ser gente porque mudar o mundo é tão difícil quanto 

possível. 

 

Paulo Freire 

 

Por ter como objetivo analisar as atividades educativas diversificadas, desenvolvidas 

em uma escola pública municipal, identificando sua influência no currículo escolar e na 

construção de relações democráticas, este capítulo apresenta, inicialmente, o diálogo 

educacional com dados provenientes de consulta a dissertações e teses a partir de palavras-

chave. A consulta foi realizada no site BDTD/Ibicit em dezembro de 2016. 

Essas reflexões se relacionam ao objeto de estudo que tem como foco de análise as 

atividades educativas diversificadas como propostas pedagógicas; escola pública de ensino 

fundamental; relações democráticas e participação dos estudantes. As análises se 

fundamentam em referencial teórico embasado na teoria crítica sobre educação. 

O capítulo inclui também a delimitação do lócus da pesquisa e sua contextualização, 

assim como a especificação dos procedimentos metodológicos utilizados. 

2.1 Produção temática e revisão da literatura 

 

O quadro abaixo proporciona uma visualização do grande número de dissertações e 

teses encontradas a partir das palavras-chave utilizadas para esta pesquisa, descritores, no 

BDTD/Ibicit: “atividades educativas diversificadas”, “educação democrática”, “escolas 

democráticas”, “escola pública”, “participação” e “relações democráticas”, a utilização dos 

termos entre aspas resulta em títulos ou resumos que usam o termo na íntegra. Foram 

inseridos na pesquisa alguns descritores com proximidade temática com o objetivo de indicar 

as questões tratadas que, de formas distintas, discutem o tema da educação democrática: 

“Atividades de ensino”, “Atividades emancipatórias”, “Gestão democrática” e “Projetos 
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Pedagógicos”: 

 

 

Quadro 2. Produção acadêmica  

Descritores Dissertações Teses 

“Atividades educativas diversificadas” 1 0 

Atividades educativas diversificadas 11 2 

“Educação democrática” 31 11 

“Escolas democráticas” 34 11 

“Escola pública” 5480 1600 

“Instâncias participativas” 17 4 

“Participação” 16283 6315 

Participação na educação 2855 1010 

“relações democráticas” 20 10 

Total    

Descritores por aproximação Dissertações  Teses 

“Atividades de ensino” 327 159 

“Atividades emancipatórias” 2 0 

“gestão democrática” 579 143 

“Projetos pedagógicos” 738 365 

A busca realizada com descritores entre aspas corresponde a expressão tal qual está escrita 

Desenvolvido pela autora a partir de pesquisa em BDTD/Ibicit 

 

Apresentamos a seguir algumas sistematizações das análises dos dados das 

produções localizadas com base nos descritores anteriormente anunciados e nos critérios 

pertinentes a essa pesquisa com foco na escola púbica de ensino fundamental. As análises 

primárias para a seleção foram feitas a partir da leitura dos resumos e introdução das 

dissertações e teses mais próximas do viés da presente pesquisa.  

As atividades educativas diversificadas foco central da presente pesquisa, refere-se a 

toda atividade de iniciativa de professores, gestores e estudantes com o objetivo de ampliar o 

currículo escolar independente de programas e propostas governamentais; tem como 

pressuposto a concepção da educação para além da instrução, bem como de um currículo que 
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vá além da concepção tradicionalmente reconhecida. As dissertações e teses encontradas 

discutem a questão em escolas de educação infantil, Projovem
54

 e ensino médio, tendo como 

temáticas principais a educação ambiental, a música e a informática. Também são abordadas 

ausências de políticas públicas e iniciativas dos educadores que propiciem novas formas de 

experienciar e construir o conhecimento. Tais indagações dão suporte a um pensar a 

democratização da escola para além da quantificação de vagas e contribuir com a discussão 

sobre as atividades diversificadas como promotoras de uma educação mais democrática, pois 

viabiliza aos educadores e estudantes ampliar as possibilidades de produção do conhecimento.  

Entre as dissertações e teses encontradas com o descritor “Educação democrática” a 

mais antiga é de 1978, dissertação de Maria do Céu Cavalcante Chagas “As virtualidades da 

Lei n. 5692/71 para uma educação democrática e os pressupostos que dificultam sua 

implementação”. Essa dissertação, desenvolvida no período da ditadura militar, traz a defesa 

de que a inserção do ensino profissionalizante e a possibilidade de escolha de áreas para 

atuação, são democráticas. Essa organização é retomada, em parte, na atual reforma do ensino 

médio aprovada pela Lei n. 13415/2017
55

, e, mesmo estando em um período democrático, foi 

introduzida por Medida Provisória em 2016. Ainda que o ensino médio não seja tema desta 

pesquisa, o encontro dessa dissertação suscitou algumas reflexões, visto que a imposição da 

reforma resultou em manifestações e indignações por parte de professores e estudantes 

contrários principalmente à ausência de diálogo para sua implementação. 

Outras questões importantes abordadas pelos pesquisadores são as contribuições 

teóricas de pensadores que trataram do tema ao longo do século XX com destaques para: 

Anísio Teixeira; John Dewey; Pistrak e Makarenko. Assim a formação democrática é 

discutida sob o viés desses autores com diferentes enfoques e projeções de sociedade como 

objetivos educacionais. 

As reflexões sobre as dificuldades impostas a uma educação democrática sob o modo 

de produção capitalista também foram abordadas, visto que não é possível pensar uma 

educação humanizadora e democrática sem uma contextualização do mundo em que a escola 

                                                             
54

 O Projovem é uma bolsa de auxílio financeiro mensal paga a jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o 

Ensino Fundamental e participam de cursos do Projovem Urbano ou Projovem do Campo. Informações no site: 

http://www.fnde.gov.br/bolsas-e-auxilios/bolsas-e-auxilios-programas/bolsas-auxilios-projovem . 

55
 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm  Lei Altera as Leis n. 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, 

que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 

1
o
 de maio de 1943, e o Decreto-Lei n. 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei n. 11.161, de 5 de agosto 

de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm
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está inserida. Assim essas pesquisas procuram por lacunas em que o pensamento progressista 

possa deixar suas marcas e promover ações transformadoras, pensar caminhos para a 

construção de outras realidades.  

Em relação aos descritores “escolas democráticas” e “relações democráticas” o tema é 

tratado sob diversos aspectos sendo que a mais antiga data de 1990 e a mais recente de 2016. 

Os temas aproximam-se muito das pretensões desse estudo, considerando as pesquisas 

realizadas em escolas públicas e as possibilidades de construção de práticas democráticas com 

destaque para a figura dos gestores como condutores desse movimento. Além disso, o 

entendimento de democracia é abordado de modos diversos com enfoques na educação 

emancipatória e nos princípios neoliberais na educação. Discussão esta presente em outros 

descritores, nos remete às questões voltadas às finalidades educacionais.  

Do enorme saldo resultante da busca por “participação”  e analisando especificamente 

os temas referentes à educação, verificou-se que, de acordo com os critérios de seleção, 28 

registros, sendo 21 dissertações e 7 teses, poderiam auxiliar na pesquisa. Com a leitura de 

resumos, introduções e conclusões o número foi reduzido. As dissertações e teses 

selecionadas abordam, nesse quesito, principalmente a gestão das escolas, e focam os ideais 

democráticos da escola no processo de luta pela transformação social.  

O descritor “instâncias participativas” não trouxe, em nenhuma das dissertações e 

teses, correspondência aos critérios de seleção. A maioria dos temas abordam as políticas 

públicas e participação orçamentária. Em relação à educação um estudo sobre a APM no 

Ensino Médio e outro que discute os Conselhos Municipais de Educação de Belo Horizonte. 

A revisão da literatura forneceu importantes elementos para a composição desse 

trabalho ampliando o conhecimento na esfera conceitual e metodológica. As análises de 

atividades diversificadas não é nova e fora estudada sob diversos aspectos e com outras 

nomenclaturas. Uma das questões fundamentais dessa revisão foi observar que os 

pesquisadores procuram valorizar o que tem sido desenvolvido nas escolas que as difere do 

modo tradicional de se fazer e pensar a educação. Assim, nossa perspectiva com este estudo é 

ampliar e diversificar as possibilidades de leitura sobre a temática. 

2.2 Caminhos metodológicos 

 

A pesquisa qualitativa em ciências humanas percorreu um longo caminho e fora 

questionada quanto à sua validade em contraposição à pesquisa quantitativa, endo que o 
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desenvolvimento de investigações na área das Ciências Humanas contribuiu para sua 

validação no meio científico. Essa abordagem, abarcando conhecimento produzido em 

diferentes áreas, do ponto de vista epistemológico e metodológico, possibilita aos estudiosos 

optar por diferentes estratégias de investigação que auxiliarão na compreensão de um 

fenômeno local considerando os sujeitos que os vivencia. 

Segundo Chizzotti (2014): 

 

A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar envolvendo 

as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de 

análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do 

marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de 

investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, 

e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 

interpretar os significados que as pessoas dão a eles. (CHIZZOTTI, 2014, p. 

28). 

 

Interpretar os significados das atividades educacionais diversificadas para os atores 

sociais que a vivenciam na escola, lócus deste estudo, é o que motivou a escolha da pesquisa 

qualitativa como método investigativo. Dentre as estratégias existentes (Chizzotti, 2014), 

optamos pelas entrevistas orientadas por um roteiro semiestruturado (Apêndice D, E), o qual 

deu respaldo ao diálogo com os sujeitos da pesquisa com vistas a responder aos objetivos 

deste estudo na busca de depoimentos sobre a origem e o processo das atividades 

educacionais desenvolvidas e seus reflexos nas relações pessoais e no currículo. 

De acordo com os princípios éticos que embasam a pesquisa com seres humanos 

garantindo a eles o princípio da autonomia e o direito à privacidade, esta pesquisa foi 

submetida ao Comitê de Ética da PUC-SP (Anexo A) para apreciação do projeto e sua 

instrumentalização. Os relatos e análises resguardam, portanto, a identificação da escola e dos 

sujeitos da pesquisa que são mantidos em sigilo. Considerando a formação étnica de nosso 

país os nomes fictícios dos sujeitos e do objeto da pesquisa homenageiam as culturas 

indígenas e africanas que por muito tempo foram negligenciadas no currículo escolar, assim, o 

nome fictício da instituição será “CurumimErê”. A aplicação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, observou a especificidade da situação de coleta, sendo o primeiro 

destinado exclusivamente à entrevista gravada e o segundo destinado a todos que 

responderam à pesquisa prévia considerando a possibilidade de colaborar posteriormente com 

a entrevista gravada. (Apêndice A, B).  
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Os critérios para a seleção dos professores levariam em conta a participação nas 

atividades educacionais diversificadas; tempo de trabalho na escola e cargo que ocupam 

considerando-se o mesmo número de sujeitos pertencentes às categorias: professores 

generalistas e especialistas; novos e antigos. Esses dados foram obtidos mediante uma 

pesquisa prévia. (Apêndice B). 

Inicialmente pretendíamos que os 56 professores que trabalham na escola 

respondessem à entrevista prévia, porém os horários disponíveis para a pesquisa não 

possibilitaram o encontro com todos eles. A abordagem foi feita a partir de apresentação do 

estudo e solicitação do preenchimento do formulário de pesquisa juntamente com a 

autorização do TCLE. Realizou-se em três horários de formação dos professores, em 

abordagens individuais em diferentes horários nos dois períodos em que a escola funciona, 

além dos questionários que foram entregues aos professores pela coordenação, dos quais 

poucos retornaram. Obteve-se 16 questionários preenchidos, cuja sistematização dos 

resultados pode ser analisada no apêndice F. 

Tanto a análise dos resultados quanto as abordagens diretas para o preenchimento do 

questionário trouxeram novas reflexões sobre o tema e proporcionaram a reestruturação do 

roteiro de entrevistas. Constatou-se, nesse percurso, que alguns professores sentem 

necessidade de discutir os assuntos referentes à escola e, esperam, de alguma forma, que a 

pesquisa possa auxiliar nas propostas educacionais da unidade. Dado relevante para a seleção 

dos professores entrevistados posteriormente. 

Os critérios para a seleção dos professores entrevistados sofreu alteração tendo em 

vista o número limitado de pessoas que responderam à entrevista prévia e, alguns deles, já 

sinalizaram que não tinham interesse em realizar a segunda etapa da entrevista. Sendo assim, 

a predisposição para colaborar com a pesquisa predominou sobre os critérios iniciais. Foram 

entrevistados quatro professores(as) sendo que três são generalistas, dentre estes, dois 

trabalham há um ano na escola, e um especialista. Receberam os respectivos nomes fictícios: 

Xangô, Iara, Iemanjá e Iansã. 

A escola pesquisada conta com quatro gestores: assistente de direção, dois 

coordenadores, e o diretor, sendo este escolhido para realização da entrevista, que recebe o 

nome fictício de Tupã. A escolha teve como critério as respostas e comentários realizados 

durante a entrevista prévia que atribuíam a ele mérito no desenvolvimento do projeto da 

escola, além disso, considerou-se o tempo de trabalho na unidade.  

As entrevistas foram realizadas em espaços reservados da escola, varanda, salas de 

aula e sala da direção com a presença apenas da entrevistadora e dos sujeitos entrevistados 
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individualmente. Feita a transcrição das entrevistas, com base nos objetivos, foram extraídos 

fragmentos dos depoimentos que deram suporte a análise. Como o viés desta pesquisa não é a 

narrativa, optamos por não anexar as transcrições de forma a preservar a identidade dos 

sujeitos.  

O estudo de campo envolveu também observações realizadas durante os períodos de 

permanência na escola com foco nas relações interpessoais, na configuração das salas de aula, 

atividades desenvolvidas, e espaço físico. Dentre as atividades desenvolvidas houve a 

observação em roda de conversa realizada com cerca de 90 estudantes dos 8º anos do ciclo 

autoral. O registro foi feito em diário de campo e constituiu-se em instrumento utilizado no 

curso da análise. 

A análise documental se desenvolveu centralmente por meio da consulta aos 

documentos da escola (atas de reuniões e assembleias e PPP). Reforçamos que todo o 

percurso da pesquisa tem em vista responder aos objetivos geral e específicos, conforme já 

apresentados.  

O material coletado a partir das entrevistas, análise de documentos e observações 

feitas, registradas em diário de campo, foi analisado à luz do referencial teórico privilegiando 

o construto da teoria crítica, tendo como parâmetro os objetivos propostos.  
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CAPÍTULO III 

A ESCOLA E AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DIVERSIFICADAS 

 

É na luta cotidiana, no dia a dia, mudando passo a passo, 

que a quantidade de pequenas mudanças numa certa 

direção oferece a possibilidade de operar a grande 

mudança.  

 

Gadotti, 2010 

 

3. 1 A escola como campo de estudo 

 

Compreendendo o currículo como um percurso formativo que tem como objetivo a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento pessoal dos envolvidos, os projetos 

curriculares podem ser desenvolvidos em diferentes espaços de convivência tendo como 

principais características os objetivos propostos, a organização, a metodologia prevista e o 

processo avaliativo delineado. 

Assim, a investigação de atividades educativas diversificadas realizou-se em uma 

escola pública, que, independente do currículo oficial imposto por políticas públicas, busca 

dar novos sentidos ao fazer educacional no espaço escolar. Desde o início do século XX 

muitos estudiosos contribuíram com propostas inovadoras que possibilitassem fazeres 

diferenciados em instituições educacionais, no entanto, o que tem caracterizado a maioria das 

escolas públicas é um formato tradicional na organização disciplinar, na disposição dos 

espaços, nas relações interpessoais, na metodologia e na avaliação. Algumas escolas, ao 

acreditar em possibilidades inovadoras e na certeza de que o tempo histórico e as pessoas são 

outros, buscam novas formas para realização de atividades educativas compatíveis ao 

conceito de escola democrática. 

Muitas escolas públicas de regiões periféricas da cidade de São Paulo trabalham com 

um grande número de estudantes, o que em si, já dificulta a inovação, mesmo assim é possível 

criar formas de modificar o espaço e as relações entre os membros dessa comunidade. Pensar 

a questão do currículo é fundamental nesse processo levando em consideração que:  
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Democratizar significa expandir a possibilidade de ação daquelas pessoas 

que são normalmente esmagadas pela ação de outras ou imobilizadas pelas 

atuais estruturas. O bom ensino realiza isso de um modo local e imediato [...] 

A ação para a mudança deve se preocupar com a forma como esse efeito 

local pode ser generalizado. (CONNELL, 2002, p. 35). 

 

Segundo essa visão, olhar para as escolas que imbuídas pela autonomia pedagógica, 

garantida desde a constituição de 1988 e pela LDBEN de 1996, investem em projetos que se 

distanciam do modelo educacional tradicional pode inspirar mudanças no pensar dos 

educadores e gestores para a construção de currículos democráticos priorizando o direito ao 

conhecimento. 

A contextualização da escola resulta das observações de campo; de dados do site 

oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo e consulta ao PPP da unidade que tem a 

participação de todos em necessárias adaptações e redimensionamento do mesmo, por meio 

das instâncias democráticas existentes na escola – assembleias, Conselho de Escola, reuniões 

pedagógicas. 

A escola, selecionada para a realização desta pesquisa, está localizada na zona 

noroeste da capital paulista, uma região marcada por ocupações irregulares, bem como, por 

um grande número de conjuntos habitacionais populares. Com área de lazer e cultura 

relativamente limitada, situa-se próxima a um parque e shopping, além de encontrar-se há 

alguns quilômetros de um CEU.  

Inaugurada em 2000, como salas emergenciais, conhecida popularmente como 

“escola de latinha”, resultou das reivindicações dos moradores que se caracterizam por seu 

histórico de luta por moradia e infraestrutura na região. Esse envolvimento inicial da 

comunidade foi o que motivou a pesquisa nessa escola, além das motivações pessoais 

mencionadas na introdução deste trabalho. 

O diretor da escola Sr. Tupã afirma que sua escolha também fora motivada por este 

envolvimento da comunidade: 

 

“Escolhi a CurumimErê por referências, indicações e por já conhecer a 

curta história da escola que na verdade é de 2000, eu entrei em 2005 aqui e 

abraçando a ideia de uma escola que tem no seu DNA, na origem, a 

primeira marca da CurumimErê é uma escola que foi uma conquista da luta 
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da comunidade, então foi uma coisa que me encantou. Fruto de um 

movimento social muito forte que é o movimento de moradia. As pessoas 

lutaram e conseguiram a escola e eu vim, assim, com um projeto pedagógico 

que já estava em andamento há cinco anos.” 

 

Atualmente a escola atende a 779 estudantes dos três ciclos fundamentais: 

alfabetização, interdisciplinar e autoral, conta com o trabalho de 74 servidores ligados à 

Prefeitura como efetivos ou por contrato, sendo 56 professores, 14 profissionais nas equipes 

operacional e administrativa e 3 gestores, 1 Auxiliar de Vida Escolar - AVE
56

, 3 estagiários 

para os primeiros anos
57

.  

Um dado valioso para pesquisas sobre relacionamento interpessoal e democracia é a 

configuração das equipes que trabalham no local. No caso das escolas municipais de São 

Paulo as pessoas que desempenham os serviços voltados à alimentação, manutenção e 

segurança prestam serviço via empresa terceirizada, processo que teve início na gestão de 

Marta Suplicy
58

. Os trabalhadores estão vinculados à empresa contratada pela Prefeitura e 

seguem o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, ou o sistema de 

cooperativa
59

. Na CurumimErê são 3 empresas contratadas pela Prefeitura para os serviços de 

manutenção, alimentação e segurança contando com 17 funcionários que atuam 

cotidianamente na escola, de acordo com as informações dadas pelo diretor da escola.  

                                                             
56

 Decreto n. 51.778/10 – “Art. 8º. [...]prestação de serviços de apoio, a serem realizados pelo profissional 

denominado Auxiliar de Vida Escolar - AVE, a fim de oferecer apoio no “cuidar” dos alunos matriculados nas 

unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino que apresentem necessidades educacionais especiais[...] 

suporte intensivo para a participação nas atividades escolares com assistência necessária aos atos da vida 

cotidiana, tais como os relativos à mobilidade, higiene, alimentação, medicação, recreação e atividades 

escolares.” Diário Oficial Cidade de São Paulo de 15/09/2010 nº 172 pg.1. Disponível em: 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipId=ABG346HG3NVR7e9Q7PDQ0KM

LL9L  

57
 Dados coletados no site oficial da Prefeitura de São Paulo com alterações feitas a partir de informações obtidas 

junto à secretaria da escola. 

58
 A Lei n. 13.278/2002 e o Decreto n. 44.279/2003 tratam da licitação para a contratação de serviços de 

atividades-meio. 

59
 No artigo “Terceirização de serviço: responsabilidade do tomador” A autora apresenta a discussão jurídica em 

torno da contratação de mão de obra pelas empresas para as quais os serviços foram terceirizados, os 

instrumentos legais para a terceirização surgem na década de 70. Deixa claro a relação que se estabelece, pois a 

partir “[da] terceirização, surge a figura do tomador de serviços, que contrata empresa ou pessoa física, para 

intermediar a prestação laboral, estando os trabalhadores a ela vinculados. A relação de emprego se estabelece 

com a empresa ou pessoa física, cuja atividade consiste em disponibilizar mão de obra para outrem - o cliente, 

havendo uma dissociação dos elementos que caracterizam a relação de emprego, nos moldes tradicionalmente 

previstos pela legislação trabalhista, uma vez que o beneficiário final dos serviços não é o empregador dos 

trabalhadores envolvidos no processo produtivo.” (PINTO, 2004 p. 124). 

http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipId=ABG346HG3NVR7e9Q7PDQ0KMLL9L
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipId=ABG346HG3NVR7e9Q7PDQ0KMLL9L
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No caso dos funcionários que atuam em atividades-fim
60

 como: diretores, assistentes, 

professores, secretários e auxiliares técnicos de educação, seguem, em sua maioria, o estatuto 

do servidor público, havendo ainda, para o cargo de professor, as contratações emergenciais. 

O que impõe uma diferença brutal nas relações trabalhistas, incluindo aí, além da questão 

hierárquica, a desigualdade na luta por melhores condições de trabalho. 

Dentro desse sistema díspare de relações trabalhistas as escolas precisam encontrar 

meios para que as ações desenvolvidas não entrem em conflito com a relação das pessoas que 

trabalham no espaço escolar e as empresas às quais elas estão vinculadas. Questões colocadas 

pela lógica empresarial no campo da educação como os conceitos de atividades-fim e 

atividades-meio podem gerar um contrassenso quando a educação tenha como finalidade o 

conjunto da sociedade e a busca da igualdade como princípio. Apesar disso podemos 

considerar que tais contradições podem viabilizar a construção do conhecimento sobre as 

questões colocadas pelo capitalismo como a invisibilidade de algumas profissões. Como estas 

pessoas se relacionam com o PPP da escola torna-se uma questão importante para pensarmos 

a democratização no espaço escolar, algo que não cabe nesta pesquisa, mas é necessário 

pontuar. 

A constituição do espaço físico conforme descrição no PPP da escola CurumimErê 

inclui os seguintes componentes: 

 

[...] O prédio atual da Escola tem uma parte térrea e dois andares. Conta com 

14 salas de aula,  uma quadra de esportes coberta, um pátio coberto com 

sanitários masculinos e femininos em cada pavimento, área externa gramada, 

uma cozinha, uma copa e dependências administrativas: Secretaria, Sala dos 

Professores, Diretoria, Sala de Coordenação Pedagógica, Sala de Leitura 

[...], Laboratório de Informática Sala de Acompanhamento e Apoio à 

Inclusão, Sala de Recuperação Paralela [...], Sala Multiuso, [...], Ateliê de 

Arte, Laboratório de Ciências, Quadra de Esportes, Estacionamento, 

Almoxarifado e dependências para funcionários terceirizados.  A escola é 

equipada com acessos e dependências para deficientes físicos. (PPP, Escola 

CurumimErê, p. 5). 

 

Além desses, observou-se em campo, outros espaços que foram criados para 

diversificar as possibilidades educativas: Salas ambientes equipadas com materiais específicos 

                                                             
60

  O trabalho administrativo da escola (direção, assistentes, secretários) é apontado como atividades meio, já que 

não estão diretamente ligados à questão pedagógica, pressupostos que favorecem a ideia de gestão gerencial por 

empresas da instituição escolar. De acordo com Gandin (2012, p.47)  a tarefa da administração da escola é cuidar 

dos meios para que os fins sejam alcançados.  
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para cada área; Chalé - Casa da árvore (estrutura de madeira sobre prédio que dá visibilidade 

ao parque) e tenda na área externa. O espaço do pátio conta com refeitório, piscina de 

bolinhas, casinha de madeira, área de leitura, área de jogos, sala do Grêmio Estudantil, sala de 

rádio e brinquedoteca. 

Ainda com base nas observações registradas no diário de campo ressaltamos que há 

um trabalho de valorização do espaço fazendo do próprio prédio um espaço educativo. A 

fachada compõe-se de jardineiras, bancos e guarda-sóis um lugar acolhedor para os 

responsáveis que levam os estudantes para a escola. O interior do pátio conta com um 

pequeno jardim de inverno com bancos. Caminhar pelos corredores nos remete a uma galeria 

de arte, pois as paredes internas são decoradas com obras artísticas produzidas pelos 

estudantes em cursos de pintura, parte do projeto Mais Educação. 

Nas observações feitas durante os vários intervalos de permanência na escola pode-se 

notar que os espaços são bastante utilizados pelos estudantes. Os estudantes menores, além da 

correria, brincam na piscina de bolinhas e na casa de madeira. Os maiores, dispersam se pelo 

espaço externo nos bancos, usam a sala de jogos, sentam-se nos bancos próximo ao jardim de 

inverno e leem os livros e revistas disponíveis no espaço de leitura. 

Durante os dias e horários de realização da pesquisa não houve utilização do chalé e 

da tenda com mediação pedagógica, porém presenciou-se a utilização do corredor entre as 

salas de aula do segundo pavimento em duas situações: projeção de filme para estudantes dos 

1ºs anos e roda de conversa com cerca de 90 estudantes dos 8ºs anos, atividades a serem 

abordadas adiante.  

O Projeto Político Pedagógico - PPP da escola, como informado no site oficial da 

Prefeitura, é revisto e reformulado sempre que necessário. O documento expõe as intenções 

da escola nas relações entre os atores escolares vislumbrando a dialogicidade para o 

desenvolvimento da criticidade, participação e ação dos indivíduos na sociedade atual. São 

indicados projetos que promovem aspirações de formação de seres comprometidos com as 

questões sociais. Há, ainda, um destaque ao protagonismo juvenil pela presença de estudantes 

nas reuniões de conselho e no grêmio estudantil. Além do site consultamos o documento 

oficial da escola no qual consta o seu objetivo: 

 

[...]o homem é o tópico abrangente em nossa escola. Orientar os conteúdos 

necessários no processo ensino e aprendizagem, focalizá-los no homem 

inclui desde uma aprendizagem operatória e atuante intelectualmente como a 

formação da cidadania responsável e reivindicatória. Nós queremos formar 
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cidadãos, não apenas transmitir informações. Essa visão interfere 

intrinsecamente no conceito de ensino e aprendizagem, trazendo maiores 

dinamicidade e criticidade a ele. O respeito à diversidade é o ponto de 

partida para a convivência – foco de nosso Projeto Político Pedagógico. E 

esse projeto pressupõe uma escola do real vivido, de mãos dadas com a 

comunidade. (PPP, escola CurumimErê pp. 5 e 6). 

 

Os objetivos da escola expressos no PPP foram mencionados pelos entrevistados ao se 

questionar sobre os motivos que levam a CurumimErê a desenvolver atividades alternativas. 

Professores com menos tempo de casa como Iara e Xangô, sem mencionar o PPP, entendem 

que a escola tem por objetivo desenvolver a autonomia dos estudantes e construir uma escola 

de qualidade com respeito à inclusão para chegar a uma escola democrática. Para o diretor a 

pergunta foi direta sobre o ideário do PPP, pois em suas falas, repetidas vezes, mencionou o 

ideário do PPP como fio condutor de todas as ações realizadas na escola: 

 

“[o ideário do PPP] de uma forma bastante ampla é assim, é que a 

CurumimErê seja construída na sua trajetória histórica e transformada 

numa escola pública que venha responder da melhor forma possível, com a 

máxima e melhor qualidade possível no seu serviço, para a comunidade 

para quem ela presta serviço, uma escola pública da maior e melhor 

qualidade possível que a gente possa imaginar para quem a gente está a 

serviço que é essa comunidade que lutou por essa escola. Então com essa 

ideia de melhor escola possível que a gente possa alcançar dentro dos 

limites de uma escola pública municipal a gente corre atrás, mas isso, essa 

qualidade, essa dignidade que a gente possa estar oferecendo ela deve estar 

traduzida em coisas reais do dia a dia. Em valores em pilares, que esses 

valores, esses pilares traduzidos em atividades que sejam coerentes com 

essa ideia. Ideia de ética, ideia de autonomia, de participação, ideia de 

sustentabilidade, ideia de criticidade, ideia de curiosidade epistemológica, 

então esses temperos vão dando o tom para esta caminhada que é essa 

busca de uma escola pública de qualidade, de excelência, para todos.” (Sr. 

Tupã) 

 

Entre os professores que trabalham há uma década ou mais na escola, a professora 

Iemanjá acredita que faz parte da proposta da escola proporcionar aos estudantes outras 

possibilidades de aprender. A professora Iansã justifica a motivação em desenvolver 

atividades diversificas pelos objetivos do PPP:  
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“A escola tem um projeto político pedagógico que fala muito do lado 

humano das coisas, de envolver tudo o que é comunidade, família, 

comunidade escolar, e tudo voltado à ética. O diretor e geralmente a 

maioria dos professores têm a mesma linha de pensamentos no sentido dessa 

humanização. Fazer projetos que envolvam outras linguagens, não só a 

linguagem escrita, não só dentro da sala de aula, desde muito tempo na 

CurumimErê existem essas atividades mais diversificadas que saem do 

âmbito da sala de aula, tanto no fundamental I como no fundamental II, 

contemplando o projeto político pedagógico relacionado à ética, entendendo 

a ética como várias formas de participação, varias formas de aula, do 

aprender”. (professora Iansã).  

 

Podemos notar, com esses depoimentos, que há uma consonância entre os objetivos 

manifestos no PPP formal e o modo como os professores entrevistados entendem os objetivos 

da escola. Este é um fator importante de alinhamento que pode alicerçar ações conjuntas para 

encontrar caminhos que conduzam aos fins idealizados.  

As respostas dadas pelos professores em relação à existência de diálogo entre as 

atividades e o currículo escolar demonstram certa preocupação com as propostas da escola e o 

currículo oficial. Nesse sentido alguns professores, apesar de sinalizar que as atividades 

refletem no fazer em sala de aula ressaltam que a proposta curricular vem de órgãos 

superiores como afirma a professora Iara: 

“O currículo escolar ele existe, é uma proposta que vem de cima”. 

Constatou-se também que as escolas devem seguir o currículo oficial, mas segundo os 

professores entrevistados isso é discutido em reuniões onde procuram encontrar maneira de 

garantir esse vínculo. A professora Iansã comenta que cada professor, dentro de suas 

especialidades, desenvolve estratégias que possibilitam unir a temática da atividade proposta 

com os conteúdos do currículo oficial e salienta que: 

 

“[...] é currículo você ensinar texto argumentativo é uma forma de você 

casar o currículo mais oficial, por que se você for ver do outro lado também 

várias coisas que vão aparecendo são currículo, currículo é o que é a 

realidade e a prática social, a escola tem que vivenciar e conhecer e levá-

los a conhecer as práticas sociais. Eu acho que é aí que dialoga.” 

(professora Iansã). 

 

Como havíamos discutido anteriormente, o currículo, enquanto construção da 

comunidade escolar, é limitado pela imposição do currículo oficial e, sobretudo pelos 
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processos de avaliação externa. Ademais, não podemos deixar de considerar os currículos 

existentes no contexto escolar. O currículo é formado também, pelo modo como cada pessoa 

pensa sobre o mundo, sobre os ideais para a formação humana e a concepção de educação 

escolar. Sendo assim, os modos como conduzimos nosso trabalho, nas seleções que fazemos e 

no que julgamos importante no momento em que construímos as estratégias de aula vão 

refletir no perfil da escola.  

Os projetos de iniciativa própria da escola que visam o envolvimento com a 

comunidade contam com a criação e preservação de um parque na região, além da realização 

de festas, almoços e viagens com o apoio de ex-estudantes que auxiliam na organização da 

escola. Há, ainda, anualmente, o projeto gentileza em que os estudantes, professores e 

responsáveis fazem uma caminhada pelo bairro para disseminar a ideia de relações voltadas à 

gentileza. 

O alcance desse projeto, no que tange à construção do conhecimento e objetivos da 

escola junto aos seus atores carece de investigação. Porém creio que os caminhos apontados e 

realizados pela escola, mesmo com todos os obstáculos postos à realização por políticas 

públicas, podem motivar novos fazeres de modo a tornar a escola um lugar em que a 

aprendizagem tenha o prazer como um de seus diferenciais.  

 

3.2 Atividades diversificadas em escola pública 

 

As atividades diversificadas devem ser concebidas enquanto constituintes para a 

formação, visto que a busca pelo conhecimento é, além do desejo natural, um direito de todos 

os seres humanos. Se há o desejo intrínseco pelo conhecimento a escola deveria ser um dos 

lugares de realização desse desejo. 

O processo de conhecimento abarca todo o desenvolvimento da matéria viva, como 

reflexo ao estar no mundo, assim não é um dado apenas dos seres humanos, mas com eles 

alcança estados mais avançados da evolução, por possibilitar o desenvolvimento da 

consciência e da autoconsciência que permite transformar e ressignificar o mundo. (PINTO, 

1979). 
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[...] a consciência humana, que irá ser a fonte e o agente da criação 

científica, inclui-se na continuidade de um processo natural, participa dos 

traços essenciais que o definem, apenas se distinguindo pela complexidade a 

que atingiu, sem necessitar reconhecer nenhuma origem transcendental 

estranha às forças que impulsionam a série das transformações dos seres 

vivos. De ponta a ponta, o processo do conhecimento é o desenvolvimento 

da capacidade, adquirida exclusivamente pela matéria viva, de representar a 

situação do mundo em que se encontra e de reagir a ela, em forma de ação 

dirigida pela percepção [...].(PINTO, 1979, p. 22). 

 

O conhecimento enquanto fator biológico, histórico e social, possibilita a nós 

educadores desvelar valores que imputamos aos estudantes como a incapacidade e falta de 

interesse em conhecer, aprender. Assim, a capacidade de aprendizagem e criativa está em 

todos nós e o desenvolvimento do conhecimento se dá a partir das interações com as pessoas e 

com o mundo, o que nos coloca diante da necessidade de construir significados para o 

despertar do desejo de conhecer. De tal modo, o conhecimento escolar que auxilia no desvelar 

de si mesmo e do mundo possibilite o desenvolvimento do pensamento crítico, favorecendo a 

transformação social a partir da ação de sujeitos que se reconhecem como seres atuantes no 

mundo.  

No entanto, muitos estudantes vão para a escola por obrigação, algo que já tratamos no 

capítulo sobre o currículo e ao discutir as políticas públicas de incentivo como o programa 

“Bolsa Família”. Dessa forma, tornar a vivência na escola mais prazerosa faz se 

absolutamente necessário. McLaren assinala como a escola pode ser um peso ao invés de 

proporcionar prazer: 

 

Para estudantes considerados de grupos inferiores, o tempo na escola pode 

ser mais um peso do que uma vantagem. Tais estudantes geralmente veem o 

conhecimento como não tendo relação com as suas vidas e a instrução como 

uma perda de tempo. A escola torna-se um local para “matar o tempo”, no 

lugar de ser usada como um meio de conferir poder para o self e para o 

social. Se tais estudantes aprendem alguma coisa, isto ocorre apesar da 

degradação de que são vítimas. (McLAREN, 1997 p. 21, grifo do autor). 

 

Essa falta de sentido da escola, esse local em que, não fossem os amigos para alguns, 

se assemelharia a uma prisão, não tem como realizar a sua finalidade que é auxiliar no 

desenvolvimento do conhecimento. Conhecer envolve desejo e prazer, e como já dizia 

Comenius (2001, p.84) “Nada existe no mundo que o homem, dotado de sentidos e de razão, 
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não consiga aprender”; em seu tempo falava do prazer, da necessidade de fazer do ato de 

aprender algo que se assemelhasse às brincadeiras das crianças. Atingimos quase a totalidade 

de acesso à escola no Brasil, mas o que a escola tem feito? Vejamos essa análise de Coimbra: 

 

[...]a Escola que se coloca aberta a todos, que é vista como democrática, e 

trata a todos da mesma forma, não tem responsabilidade pelos fracassos 

escolares. O grande número de repetências e evasões
61

 passa a ser explicado 

como responsabilidade dos alunos e suas famílias. Se não conseguem 

aprender é porque são inferiores, mal alimentados, carentes material e 

emocionalmente. Com isso, a Escola inculca um outro mito, o da 

inferioridade e marginalidade desses alunos que, de um modo geral, 

pertencem às classes populares. Ou seja, passa a ser natural os filhos da 

classe trabalhadora não aprenderem, pois são inferiores. Escamoteiam-se, 

assim, todas as práticas de exclusão existentes no interior da Escola, que 

selecionam e são responsáveis pela divisão: bons e maus alunos. De um 

lado, temos uma minoria que vai continuar os estudos e alcançar a 

Universidade; de outro, uma maioria que, se não sair da Escola, vai seguir 

cursos mais curtos e menos valorizados socialmente. Esta separação, afirma 

a Escola, é feita segundo critérios exclusivamente pedagógicos. Os 

"melhores", os mais inteligentes e os estudiosos obtêm os melhores 

resultados. Entretanto, percebemos que tais resultados estão estreitamente 

ligados à origem de classe desses alunos. São os oriundos das classes média 

e alta, os considerados "melhores". Assim, a Escola, em seu interior, 

reproduz e fortalece a divisão de classes que existe em nossa sociedade [...]. 

(COIMBRA, 1989, p.15). 

 

Os princípios democráticos não comungam com a reprodução do sistema desigual 

vigente em nossa sociedade, assim, nós educadores, precisamos encontrar caminhos que 

possibilitem outros olhares e fazeres para que a busca por uma sociedade que garanta 

dignidade a todos não fique apenas no reino da esperança “[...] o esperançoso, como o 

queixoso, está insatisfeito com o presente. A esperança também pode ser, paradoxalmente, o 

afeto dos deprimidos. Sem ela, tem vez a ação. Esta é a boa perspectiva.” (FORBES, 2016, p. 

153). A lente sobre a perspectiva da ação é o que pode nos auxiliar nestes tempos de 

desmonte dos direitos sociais em que nos encontramos. Assim, a análise sobre as ações 

desenvolvidas pela escola procurará compreender até que ponto elas proporcionam novas 

maneiras de agir e pensar como contraponto à desigualdade social vigente. 

As atividades diversificadas podem ser vistas como caminhos que possibilitem aos 
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 O Censo escolar 2016 aponta uma diminuição do índice de reprovação e abandono na educação básica em 

relação a anos anteriores. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_esc

olar_da_educacao_basica_2016.pdf Acesso em:  20 mar. 2017. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
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estudantes outras formas de apreender e relacionar-se com as pessoas e se ver como ser 

atuante no mundo. A perspectiva dessa pesquisa é pensar a transformação social com vistas a 

uma sociedade mais humana, o que é impossível dentro do sistema capitalista, mas isso não 

nos impede de considerar as contribuições de Dewey sobre a importância da diversificação 

para o desenvolvimento da aprendizagem:  

 

Os livros e a conversação podem fazer muito, mas o mal é contarmos 

excessivamente com esses fatores. Para sua plena eficiência, as escolas 

precisam de mais oportunidades para atividades em conjunto, nas quais os 

educandos tomem parte, a fim de compreenderem o sentido social de suas 

próprias aptidões e dos materiais e recursos utilizados. (DEWEY, 1959, p. 

43). 

 

O simples fato de diversificar as atividades em uma escola não atribui a ela 

características democráticas, mas pensar o acesso a estas atividades, o propósito das mesmas e 

sua interação com o currículo escolar é que nos darão subsídios para refletir sobre seus 

propósitos. Cabe assinalar que a ideia da construção de escolas estatais democráticas implica 

na ausência de ações excludentes, na prática de atividades que possibilite o acesso de todos e 

na possibilidade de participação ativa da comunidade escolar nos assuntos internos e externos 

da escola. 

Nesse sentido, destaca-se o depoimento do diretor aos ser indagado se considera a 

escola CurumimÊre uma escola democrática:  

 

“Não considero. Eu considero que essa escola está em processo de 

democratização. Até porque não acredito que tenha uma escola democrática 

ou uma escola que não é democrática, isso não existe, o que existe são 

processos. A nossa vida é esse acúmulo de vivencia se experiências. Então a 

gente vai vivenciando e se democratizando enquanto pessoa, enquanto 

profissional, enquanto membro de um grupo a gente vai aprofundando os 

níveis do que é democracia, do que são vivencias democráticas de 

experiência vividas.” (Sr. Tupã). 

 

As atividades educativas diversificadas da escola CurumimErê devem ser entendidas a 

partir dos resultados da pesquisa de campo compreendendo os dados da pesquisa prévia; as 

entrevistas gravadas com os professores Iansã, Xangô, Iara e Iemanjá; a entrevista gravada 



100 

 

com o diretor Tupã; as observações registradas em diário de campo e a consulta ao PPP de 

2017 da escola. Reforçamos que a reflexão sobre o tema tem como propósito pensar 

possibilidades de ampliar o currículo escolar dentro das limitações impostas à escola pública.  

Com o objetivo de conhecer quais as atividades educativas que os professores 

consideram um diferencial da escola, sua elaboração e seu alcance em relação aos estudantes, 

realizamos uma pesquisa prévia com 16 dos 56 professores que trabalham na escola.  

O quadro exposto a seguir inclui a identificação dos sujeitos da pesquisa prévia, a 

participação nas atividades desenvolvidas na escola; suas visões em relação ao acesso dos 

estudantes às atividades, bem como seu entendimento sobre a construção das mesmas. 

 

Quadro 3. Identificação dos sujeitos da pesquisa prévia e resultados das questões 

fechadas 

PROFESSORES 

Professores especialistas 8 

Professores generalistas 8 

Total de professores na escola 56 

Total de participantes 16 

 SIM NÃO 

Participa das atividades 16  

Todos os estudantes tem acesso às atividades 12 4 

Propostas são pensadas no coletivo 14 2 

Elaborado pela autora. 

 

A sistematização acima evidencia que todos os professores que responderam à 

pesquisa prévia participam das atividades desenvolvidas na escola e a maioria considera que 

as atividades são pensadas e desenvolvidas pelo coletivo, dois desses professores pontuaram 

que as propostas vêm da gestão e são apresentadas para discussão e colaboração dos demais, 

entendendo as mesmas como coletivas. Nesse aspecto o diretor, apesar de pontuar que as 

atividades são desenvolvidas por todos, deixou claro que a gestão é propositiva: 

 

“[...] a gestão é propositiva, não acredito naquilo que só surge do que sai 

de baixo, isso é uma coisa que não afino com essa ideia. Então a gestão é 
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propositiva a gente tem tentado confirmar e ratificar esse propósito maior 

nosso, então todos os momentos de reunião, a gente se auto alimenta, se 

retroalimenta com essa ideia de escola com PPP, com valores, uma equipe 

de trabalho que desenvolve isso. Então surge de todos que estão envolvidos 

na ação. Pode ser desencadeada pela gestão, direção, assistência de 

coordenação, vem de um professor, há ações que vem propostas por alunos. 

Aqui a gente faz uma escuta tendo essa perspectiva de uma gestão 

democrática, participativa, então você está aberto a programar coisas que 

possam estar surgindo de todos os lados.” (Sr. Tupã). 

 

As atividades diversificadas realizadas na escola, segundo a visão dos professores que 

responderam à pesquisa prévia, elencadas no quadro a seguir, orientaram as análises a partir 

da seleção das mais citadas.  

 

Quadro 4. Lista das atividades educativas diversificadas – visão dos entrevistados na 

pesquisa prévia 

 

 Desenvolve um trabalho diário que prioriza a autonomia dos estudantes: sala 
ambiente (fundamental I e II); almoço self-service; intervalo sem sinal sonoro; 

conscientização da manutenção dos espaços.  

 10 

 Espaço físico da escola: adaptação para receber crianças dos anos iniciais; 
brinquedoteca, chalé observatório, corredores com exposições de obras de arte; 

cartazes, etc. 

 5 

 Projeto gentileza  5 

 Acesso aos espaços da cidade educadora (museus, parques, teatros)  3 

 Projeto Pense e Faça  3 

 Projeto Mais Educação  2 

 Abertura para discussões – ambiente democrático.  1 

 As atividades diversificadas são desenvolvidas em todas as escolas da rede 
municipal, não considera o trabalho uma exclusividade da escola.  

 1 

 Diversificação de materiais pedagógicos.  1 

 Reunião de pais com palestras, vídeos, etc.  1 

 Projeto Leituraço  1 

 Passeio à Chácara no final do ano  1 

 Folia de Carnaval  1 

 Elaborado pela autora. 

 

Dentre as atividades diversificadas mais citadas pelos professores, para dez deles, são 

as ações que, segundo os mesmos, objetivam desenvolver a autonomia dos estudantes, com 

movimentação pela escola, troca de sala, implantação das salas ambiente, e o fato de 

servirem-se no refeitório com o serviço de self-service.  
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Merece destaque a ideia enfatizada na entrevista concedida pela professora Iara: 

 

“A Escola busca autonomia das crianças mesmo aqui! Praticamente todas 

as atividades da escola, tudo, desde o jeito de participar na entrada, a saída, 

a alimentação, quando eles pegam a comida sozinhos, as salas ambientes, 

que eles trocam, algumas séries trocam de sala e de professor, outros, os 

menorezinhos só de sala, mas a ideia é essa mesmo, a autonomia no aluno.” 

 

As observações dos dias de permanência na escola sustentam essas informações sobre 

a movimentação consciente dos estudantes pelos diferentes ambientes. No período 

correspondente à semana que precedia ao feriado de Páscoa, observou-se em uma das salas do 

ensino fundamental I que os estudantes, em suas carteiras enfileiradas, pintavam desenhos 

sobre a temática. O olhar no interior das salas de aula, no que diz respeito à disposição do 

mobiliário, coloca em realce esse formato bastante tradicional, questão abordada em 

entrevista com o professor Xangô quando perguntado sobre como via as relações 

estabelecidas entre os segmentos da escola: 

 

“Acho que é um desafio, precisaria realizar uma outra pesquisa e seria algo 

de um olhar mais atento. Talvez não esteja acontecendo esse diálogo entre 

todos esses segmentos, o quê a escola pensa sobre a infância, o quê a escola 

sustenta e a prática em sala de aula. Alguns professores ainda estão, são 

mais tímidos, mais conservadores, se afinam com a proposta mais 

tradicional. Porque se você observar os arranjos em sala de aula, as salas 

são confortáveis, iluminadas, mas em termos de arranjo mesmo, traz o 

pudor de uma escola tradicional. Acho que as crianças, principais atores da 

escola, possam ser importantes nesse processo de transformação de uma 

escola que não apenas nos momentos de ludicidade, de brincadeira, de 

recreação, nesses momentos mais soltos, mais livres que elas tenham 

liberdade, mas tenham liberdade também de participação efetiva dentro da 

sala de aula e com seus pares também. No aspecto pedagógico acho que tem 

que criar novos paradigmas e superar alguns também. “(Professor Xangô). 

 

As atividades, vistas por esse ângulo, parecem soltas e descoladas da prática em sala 

de aula, assim os discursos presentes no PPP e na fala do diretor apresentam contradições 

frente ao cotidiano escolar. As possibilidades de formação e a transformação dos espaços da 

escola com a criação do chalé, da tenda e a própria decoração, parecem não ser suficiente para 

uma mudança significativa do habitus professoral (SILVA, 2005) que deixam marcas nos 
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estudantes por influência do currículo oculto. (JACKSON, 2001). 

Diversamente às observações realizadas e, em parte, à crítica do professor Xangô, 

onde apontamos a permanência de uma estrutura tradicional, a professora Iemanjá, ao 

responder sobre o diálogo entre as atividades e propostas da escola e o currículo escolar, 

mencionou uma escuta dos estudantes além da mudança no mobiliário da sala. Importante 

mencionar que o professor Xangô é um professor que não tem sala de aula atribuída e, 

portanto, sua visão é de quem acompanha ou substitui professores titulares, tendo contato com 

um número maior de salas do fundamental I, diferente da professora Iemanjá que é titular de 

sala. Essas ações são, para ela, exemplos do diálogo entre as propostas e o fazer cotidiano: 

 

“[atividades, currículo e trabalho em sala de aula] Sim dialoga, desde a 

recepção dos alunos, a questão das trocas nas salas ambientes, na 

construção de espaço temos as portas temáticas, a disposição de carteiras, 

já acho que mostra isso. Pra ele ver que não há um jeito engessado de 

aprender, que tem só uma forma de ver ouvir ou sentar, então a gente se 

organiza assim no espaço, uma hora eles estão em círculos, outra hora em 

dupla, outra hora eles estão atentos como plateia, a questão do cuidado com 

o ambiente da escola, as portas temáticas, exposições permanentes nos 

corredores, nos espaços que a escola tem coletivo, as exposições na sala de 

aula, os temas que nós professores acabamos elencando dentro do 

planejamento que a gente discute, as rodas de conversas, eles trazem ideias 

deles de memórias, de vidas, ideias e coisas que eles assistem.” 

 

Essa contradição aponta para uma convivência entre diferentes concepções e práticas 

pedagógicas, que podem ser um complicador na construção de um currículo democrático, 

tendo em vista uma escola laica que trabalhe a produção do conhecimento de forma 

significativa para todos os estudantes. A questão que se coloca não é um rompimento com a 

concepção tradicional de educação, mas um olhar crítico sobre sua criação e objetivos junto às 

camadas populares. Não se trata de uma defesa de redução dos conteúdos curriculares, mas a 

necessidade de reflexão sobre esses conteúdos, sua seleção e a quem ele está a serviço. 

(APPLE, 2006). 

Partindo, ainda, dos resultados das entrevistas prévias, duas atividades foram citadas 

por cinco professores: o projeto Gentileza e a organização do espaço físico da escola. 

Podemos inferir que esses fatores imprimiram significados a esses educadores. Ao solicitar a 

professora Iara que nos contasse sobre a origem, elaboração e execução de uma das 

atividades que considerasse significativa ela nos relatou como aconteceu o projeto Gentileza 
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no ano anterior: 

 

“[...] a escola tem um projeto anual, que é o gentileza, nós saímos na rua 

com as crianças, a gente trabalha muito isso com eles, a gente desenvolve 

um trabalho em sala de aula, junto com a professora de artes, interligando 

as ideias, e as matérias, depois a gente vai para rua com eles, eles 

trabalham em casa com a família, e é assim , sempre muito ligado. 

“[...]as crianças já até sabem quando chega o dia da gentileza que é em 

abril se não me engano, não, é maio, a gente tem um dia nesse mês que sai 

na rua mesmo com todas as crianças, a escola inteira, todos os funcionários, 

a gente tem um percurso, tem uma praça aqui que é a praça do samba, só 

que em sala de aula, antes já trabalha o que vai fazer, o que vai falar, sobre 

qual é o assunto, trabalha com a criança e vai. Como eu entrei aqui faz 1 

ano e pouco, eu achei muito interessante isso o ano passado que eu 

participei, porque não é jogado, não é só o dia da gentileza, vamos fazer o 

dia da gentileza sem um contexto, tem que ter. O ano passado a gente 

trabalhou muito o sonho, que era uma proposta da professora de arte, 

trabalhou o sonho, as ideias, as crianças discutiram os sonhos delas com a 

professora da sala, depois uma com a outra e no dia da gentileza fez um 

trabalho de arte que era o filtro dos sonhos, saiu na rua, distribuindo para 

as pessoas propondo para elas a realização do sonho delas, e que é uma 

gentileza. Depois levaram para casa também, para desejar isso para o pai e 

para mãe e para família e depois quando voltamos da rua eles trocaram o 

sonho de comer, o sonho de comida, que a escola comprou, arrecadou 

dinheiro com todo mundo, com professores, a gente comprou os mini sonhos 

e eles trocaram o sonho de comer. Primeiro eles falavam do seu sonho e 

depois o sonho de comer. Aproveitando eram os menores com os maiores do 

fundi II, uma criança do fund I que trocava o sonho de comer e o sonho dela 

[ de vida].”  (Professora Iara) 

 

Essa atividade, segundo o diretor Sr Tupã, surgiu em um dos seminários internos de 

socialização curricular como proposta de uma professora, com grande aceitação pelos pares 

por seu vínculo aos objetivos de trabalhar as relações humanas presente no PPP. Como pode-

se observar um grande empenho na realização do dia da gentileza questionou-se se essas 

ações de gentileza eram cotidianas, tratando-se de relações pessoais e a partir das reflexões 

sobre esse projeto foi perguntado ainda como via as relações entre as pessoas na escola 

considerando todos os segmentos: 

 

“[...] ela [a gentileza] não pode ser desconectada do cotidiano de sala de 

aula, ao tempo que o aluno estiver dentro da escola, sempre tem de ter 

gentileza, na hora de pegar um prato, na hora de jogar, na hora de almoçar, 

de brincar, de ir ao banheiro, de vir na secretária, sempre ser tratado com 

gentileza. 
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[...] uma das formas, um dos ingredientes que a gente procura destacar na 

relação é a gentileza. É o respeito entre todos. Obviamente um mundo 

perfeito não existe, mas trabalhamos com essa lógica. Aí surgem mil 

contradições, dias de estresse, gente que você passa e nem responde e a 

gente vai refletindo sobre isso, criando situações para que essas atitudes 

sejam quebradas. Às vezes é retomado em alguma reunião de reflexão, que 

às vezes a gente fala uma coisa e não cumpre, que seja na gentileza, que 

seja em outro discurso que se tenha em defesa teórica que se tenha mas na 

prática não bate, é sempre processo. É o processo do projeto, o projeto em 

processo de construção apontando-se as contradições, quando não se é 

trabalhado com gentileza ou a democracia foi ferida.” (Sr. Tupã). 

 

As relações na escola, segundo os entrevistados, são bastante amigáveis e respeitosas, 

no entanto, não veem a extensão dessas relações na perspectiva do engajamento pedagógico. 

O professor Xangô ao tratar das relações entre os pares assinala que: 

 

“[...] percebo que há uma convivência muito boa,  mas do ponto de vista 

pedagógico acho que ainda falta uma integração com os profissionais de 

módulo. Precisa ter uma convivência, uma troca, uma aproximação muito 

mais articulada para que o módulo não seja apenas um substituto ou alguém 

que não está inteirado no processo educativo, no processo pedagógico, na 

evolução de turma, no perfil de turma. Eu acho que falta essa consciência 

por parte dos professores de reconhecer que tem que existir essa parceria  

entre esse profissional que fica na escola cumprindo a mesma carga horária 

que eles de sala de aula.  Precisa deste dialogo, não falo só por mim, como 

módulo, mas também com o especialista que entra no quinto ano e outros 

especialistas que atuam no fundamental I. Ter um trabalho mais integrado 

mesmo, de criar parcerias, falta isso. A convivência entre os professores é 

muito saudável, um ambiente muito respeitoso, mas falta, talvez, uma 

parceria.” 

 

A professora Iansã aborda o problema da integração em outra perspectiva, enfatizando 

o tempo dedicado à elaboração de planos de trabalhos coletivos. Ao ser questionada se as 

atividades desenvolvidas na escola promovem um maior envolvimento entre os atores 

escolares ela comenta que:  

 

“Tem um envolvimento maior, por isso que eu te falo, tenho dó de perceber 

que não tem tempo na escola para a gente ter esse momento de preparar 

atividades interdisciplinares. Porque essas aí do começo do ano  [atividade 

narrada pela professora] são preparadas no planejamento é o único 

tempinho, são aqueles quinze minutos finais da reunião do tan, tan, tan tan e 
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chega em um  tema e cada um busca na sua casa, manda para o grupo 

‘Olha achei esse vídeo! Olha achei essa música!’ depois a gente trabalha 

junto: ‘olha você já fez aquilo? Você já fez isso? Ah, então vou trabalhar 

outra parte. A gente acaba se encontrando, discutindo mais, se unindo mais 

para trabalhar juntos, coisas que depois que acaba a atividade ou o projeto 

é cada um na sua sala com seus projetos.” 

 

Quanto aos horários de formação existentes na Prefeitura, a Jornada Especial Integral 

de Formação  - JEIF e o Projeto Especial de Ação - PEA, como ações que podem possibilitar 

esses diálogos, respondeu a professora Iansã: 

 

“A JEIF,  eu acho que ela é muito carente desses momentos porque como 

tem o PEA, que é feito duas vezes por semana, a JEIF são quatro dias, então 

duas não dá tempo é só formação mesmo de ler texto e tal, tal, tal. 

[...]discute questões de SAAI; assiste a vídeos, sempre voltado para a 

formação [PEA dois dias dentre os quatro da JEIF].Toda vez que o grupo 

aprontou as necessidades não foi contemplado. E tem o problema de que 

não são todos que fazem JEIF, então quebra um pouquinho. Às vezes tem 

professores da tarde e da manhã que fazem a JEIF,  então não adianta os 

dois combinarem algo que vai acontecer em períodos diferentes, mesmo que 

sejam ações que envolvam os dois períodos, mas geralmente não é, até por 

que você tem idades diferenciadas e tal. Então seria bom que nós tivéssemos 

esses momentos que nunca tem, nunca faz parte da organização da escola. 

Não é pensado nisso.”  

 

O tempo de trabalho coletivo é uma das preocupações que persiste nas escolas da 

Prefeitura,e na educação pública em geral, consequência de uma visão individualista da 

profissão que não considera a importância do trabalho coletivo e, fora isso, a baixa 

remuneração leva os professores a acumular cargos em duas ou mais escolas. 

A JEIF e o PEA, não são opcionais de fato. Para que um professor possa participar 

desses horários é preciso que o mesmo tenha 24 ou 25 aulas atribuídas, nem todos as têm. 

Alguns professores completam sua carga horária em mais de uma escola para fazer parte da 

JEIF de uma delas. No PEA há, para aqueles que não têm todas as aulas atribuídas, a 

possibilidades de participação não remunerada, valendo apenas para pontuação na 

Prefeitura
62

. Apesar dessas limitações podemos pensar que: “O tempo de construção da 
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 Trata-se do processo de evolução do magistério municipal de São Paulo: a participação no PEA, Conselho de 

Escola e APM fazem parte dos critérios para obtenção de ponto para evolução, além de cursos de formação 

voltados à área educacional.  
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formação não é tempo passivo, quieto, nem tarefeiro, mas um tempo de construção ativo, 

significante, de construção da ação.” (PONCE, 2016, p. 1154). 

Os momentos em que há a possibilidade de reunir todos os professores são as reuniões 

pedagógicas, mesmo assim com ressalvas, pois professores que acumulam cargo em outras 

escolas geralmente não podem participar. Para a professora Iansã, a atividade desenvolvida 

com o fundamental II em uma dessas oportunidades foi a que considerou mais significativa o 

que se expressa em seu relato: 

 

“São nos primeiros dias de aula, você precisa fazer um acolhimento com os 

alunos, nós do fundamental dois a gente tenta colocar um tema para ser 

trabalhado porque são dias que os alunos estão chegando ás vezes não vem 

a sala toda e você já começando com conteúdo a gente não gosta, a gente 

acha meio pesado. Começar quebrando o gelo, todo ano a gente elege um 

tema e cada professor sugere uma canção ou vídeo que envolve esse tema e 

são trabalhados dois três dias de dinâmicas, discussões, até ser 

amadurecido um pouco mais da ideia daquele tema. No ano passado nós 

tivemos o tema diversidade então teve um vídeo muito interessante que 

falava de cabelo que mostrava estilo de cabelo, um se colocando no lugar 

do outro e fora isso outras dinâmicas outras coisas que contemplava o 

mesmo tema e aí culmina em alguma produção dos alunos. Esse ano a gente 

trabalhou trabalho em equipe, o porque do trabalho em equipe, porque o 

trabalho em equipe é produtivo,  porque que ele é bem vindo, por que o 

trabalho em equipe não é aquele que eu vou fazer a capa do trabalho, você 

vai fazer o texto, você vai entregar para o professor. Como que a gente 

trabalhou isso, nós fizemos dinâmicas de educação física com brincadeiras 

mesmo, que eles tinham que pensar juntos naquelas brincadeiras para 

chegar a um resultado e desafios de lógica nas salas de aulas e todos eles 

trabalharam em duplas ou trios de modo que um tinha que contar para o 

outro para solucionar o desafio o enigma. Ninguém trabalhou sozinho e 

fizemos soluções de problema, por exemplo, você está perdido numa mata 

floresta, esse grupo aqui ta perdido, então você só tem uma corda, uma 

mochila e garrafinha de água [...]conte como foi que vocês conseguiram. E 

aí eles têm que arquitetar tudo de modo que todo mundo trabalhou pra 

contar como eles conseguiram escapar. Depois que passa tudo que eles 

produzem redação e tudo mais discussão, debate, quando passa tudo, no 

meio do ano a gente vai relembrando quando surgem alguns momentos que 

isso chegue em pauta novamente ‘lembra do trabalho em equipe?’. Eu acho 

produtivo esse tipo de coisa até porque durante  o ano  você não tem tempo 

de trabalhar temas, são dias bem propícios que é o comecinho do ano e eles 

também estão abertos a participar”.  

 

Deve-se destacar que a professora Iansã estava bastante feliz ao descrever essa 

atividade que resultou de um trabalho coletivo com intenções pedagógicas. Atividade que 

envolve a alegria em aprender, além disso, o tema ‘trabalho em equipe’ traz as implicações 
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das dificuldades dos estudantes em trabalhar em equipe, mas também o dilema vivido pelos 

professores que trabalharam juntos no início do ano e retornaram para seus trabalhos solitários 

em sala de aula.  

Essa abordagem nos remete à questão das relações e do trabalho envolvendo os 

objetivos da escola em incentivar a participação. Retomamos aqui a roda de conversa 

realizada durante o período de aplicação da pesquisa de campo. 

Para a realização da roda de conversa com os estudantes dos 8ºs anos o espaço 

existente entre as salas do segundo pavimento foi organizado com cadeiras dispostas em 

círculo e a utilização de um aparelho de som com microfone para que as pessoas pudessem se 

expressar. Segundo o Sr. Tupã, essa iniciativa é uma retomada das ações que visam maior 

participação dos estudantes: 

 

“A gente acredita muito na questão da participação estudantil, no fomento 

ao protagonismo, a criança o jovem como um ator é importante nesse 

processo histórico dele se sentir sujeito fundamentado na questão da 

autonomia emancipatória, a gente vai criando situações em que isso possa 

ser exercitado.Durante muito tempo a gente vivenciou aqui um processo de 

assembleias, assembleias gerais mesmo, mais aí a gente vai avançando, vai 

observando os resultados, e nos últimos tempos a gente decidiu fazer as 

conversas com os alunos num campo mais restrito, em vez de ser gerais, 

quatrocentos alunos por período, por séries. Conversas um pouco mais 

voltadas as séries para discutir e refletir sobre o dia a dia, situações mais 

variadas possíveis, inclusive amanhã dia 20 as 10h30 temos um encontro 

com todos os alunos dos oitavos anos, 95 ou 99 alunos, onde vamos debater, 

vamos fazer um balanço desse primeiro bimestre, dos pontos positivos, 

reivindicações, ajustes de comportamento, reflexão sobre o futuro, 

relacionamento interno de sala de aula, enfim, abrir a roda de conversa e 

ver o que é que vai sair pra ver se avança, no sentido de avançar na 

consciência do aluno do papel dele aqui dentro da escola. Então amanhã é 

um exercício dessas grandes rodas com 90, 100 alunos que nós vamos 

fazer.” 

 

A maioria dos estudantes que participaram dessa roda está na escola há cerca de oito 

anos, o que nos leva a pensar que tenham vivenciado experiências de participação tanto nas 

assembleias quanto em reuniões das instâncias participativas existentes na escola. Porém algo 

nessa experiência, observada no comportamento dos estudantes, contradiz essa expectativa. A 

reunião foi aberta por Tupã que falou sobre a finalidade da roda de conversa e da importância 

de posicionamento por parte dos alunos. Colocou o microfone à disposição e foram os 

professores e coordenação que iniciaram a roda trazendo os problemas de indisciplina das 
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salas e desrespeito entre colegas e com os professores, questões essas que tem dificultado o 

trabalho pedagógico. Dentre os poucos estudantes que pediram a palavra, seis, a maioria 

endossou o discurso da indisciplina como dificultador do processo de aprendizagem, dois 

deles reclamaram da cobrança, lembrando que são jovens e gostam de conversar.  

Posteriormente solicitou-se à professora Iansã que abordasse o assunto referente à 

dificuldade de participação por parte dos estudantes o que expressava uma contradição frente 

ao histórico de vivências participativas na escola: 

 

“Houve uma tentativa de se fazer assembleia há uns três anos atrás e ai ele 

[o diretor Tupã] insistiu, ele fez várias assembleias, assembleias com todo 

grupo da escola e ai por questões de indisciplina, barulho, falta de 

envolvimento, brincadeiras eu creio que foi por isso que ele foi desistindo. 

Então não teve essa cultura e eu acho que faz falta, assim, vamos supor, 

uma semana vamos fazer mostra de cinema então todos os alunos vão 

assistir depois discutir eu acho que se quiser colocar ideia de assembleia 

tem que fazer toda essa preparação por que eles não tem consciência do que 

é uma assembleia tanto que eu mesma tentei explicar  ‘gente uma 

assembleia não é isso..” (Professora Iansã) 

 

Interessante notar, nessa fala da professora Iansã, que a ideia de criar uma cultura 

participativa através de assembleias foi iniciativa do diretor Tupã, mesmo a tentativa de dar 

continuidade ou desistir da proposta surge como decisão exclusiva do diretor, não havendo 

menção à construção coletiva. Considerou-se o fato de que democratizar as relações é um 

processo e que exige empenho e desejo da comunidade escolar e, sobretudo, do grupo de 

professores, pois estes são os educadores que convivem mais tempo com os estudantes. A 

professora versa sobre essa questão, mostrando que sente a necessidade do envolvimento e 

sugere práticas participativas que poderiam auxiliar na condução dessas propostas de 

discussão coletiva o que motivou a pergunta: Mas não houve um preparo antes? 

 

“Não. Não houve esse preparo. Ficou até uma coisa chata de dar nome a 

professor tal faz tal coisa, professor tal na aula dele é assim... e não era o 

objetivo da assembleia, então você vê que eles são muito infantis nesse 

aspecto por que é aluno de oitavo ano se comportando como de quinto.” 
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Ao pensar sobre a maneira como foi realizada a abertura da assembleia, ou roda de 

conversa segundo Tupã, passou a impressão de que o objetivo era discutir a indisciplina em 

sala de aula. Talvez isso, além da falta de preparo para o debate, tenha levado poucos 

estudantes a se pronunciar e a questionar o trabalho dos professores.  

O fato de a escola realizar um trabalho voltado à valorização da participação e do 

protagonismo dos estudantes e, tendo em vista que o grupo, em sua maioria, frequenta a 

escola há, pelo menos, oito anos, trouxe indagações sobre práticas participativas cotidianas. 

Questionou-se sobre a existência de participação em sala de aula o que, talvez, contribuísse 

como experiências participativas como a roda de conversa, a essa hipótese a professora Iansã 

respondeu:  

 

“Eu acho que depende muito de cada professor. Eu acho que a Prefeitura 

acaba tento uma atitude com os alunos de dar bastante liberdade, de ser 

bastante democrático, mas de não conseguir orientar essa liberdade. Falo 

pelo que eu vejo aqui na CurumimErê, pelo que eu já vi em outras escolas, 

coisas que ouço os colegas falar, porque eu já estou muito tempo aqui, mas 

a gente ouve de um  colega e outro como que é em tal unidade como que é 

no CEU, e você houve esse problema: ‘olha é muita indisciplina, eles não 

deixam a gente falar, aí eu não pego mais fund. II, vou pegar só EJA 

[Educação de Jovens e Adultos]’. Quando você encontra professores em 

cursos é sempre a mesma reclamação, então eu acho que falta pra gente, até 

para o professor, muita formação, muita conversa muito diálogo, de como 

dar liberdade e não dar permissividade, como fazer valer o direito dele. Eu 

acho que a intenção de todos os professores, todas as unidades, CEUs, é 

boa. A intenção é boa, mas a gente falha no onde parar, a gente falha em 

como é a cidadania. Acho que devia se construir uma ideia de cidadania, de 

quais são os interesses da escola, isso fica muito truncado. Um professor 

trabalha outro não.” (Professora Iansã) 

 

A participação no contexto de sala de aula vai além de uma preparação para o debate 

em outras situações, como sugerido acima. Sua relevância reflete no modo como os 

estudantes estabelecerão as relações interpessoais e em uma postura crítica diante do 

conhecimento em construção: 

 

[...] a natureza ativa da participação dos alunos no processo de aprendizagem 

deve ser enfatizada. Isso significa que os modos de transmissão da 

pedagogia devem ser substituídos por relações de sala de aula nas quais os 

estudantes possam desafiar, engajar-se e questionar a forma e a substancia 

do processo de aprendizagem. Assim, as relações de sala de aula devem ser 
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estruturadas de forma a dar aos alunos a oportunidade de produzir, bem 

como de criticar os significados de sala de aula. Sob tais condições, o saber 

deve ser visto como mais do que uma questão de aprender determinado 

corpo de conhecimentos; deve ser visto como um engajamento crítico que 

visa distinguir entre essência e aparência, entre verdade e falsidade. O 

conhecimento não apenas deve se tornar problemático, despojado de suas 

pretensões objetivas, ele deve também ser definido através das mediações e 

papéis sociais que fornecem o contexto para seu significado e distribuição. O 

conhecimento nesse sentido se torna o mediador da comunicação e do 

diálogo entre os que aprendem (GIROUX, 1986, p. 263). 

 

A questão da indisciplina foi abordada no contexto das dificuldades de execução da 

roda de conversa, considerada uma atividade educativa diversificada, o que nos remete ao 

problema relacional vivenciado pelos professores no cotidiano escolar. A professora Iansã 

acredita que há, nas escolas municipais de São Paulo, um excesso de liberdade dada aos 

estudantes o que, segundo ela, torna as relações muito complicadas e contribuem para a 

indisciplina. Quanto a isso Freire (2015, p. 40) assinala que “Contraditórios entre si estes 

modos, o autoritário ou o licencioso, trabalham contra a urgente formação e contra o não 

menos urgente desenvolvimento da mentalidade democrática entre nós”. Assim, refletir sobre 

nossas práticas e sobre a maneira que nos relacionamos com o outro pode ser um caminho 

para a mudança, pois podemos, ao invés de desistir, procurar novas ações para construir outro 

tipo de relação em que não pese nem o autoritarismo nem a licenciosidade.  

No tocante aos professores Iansã ressalta a necessidade de formação
63

 e de um pensar 

sobre os objetivos educacionais. Autores como Santomé (2001) e Jackson (2001) advertem 

sobre a necessidade da formação de professores e sobre a relevância de um trabalho 

cooperativo para a realização dos objetivos educacionais aos quais a escola se alinha. A fala 

da professora Iansã de que: “um professor trabalha outro não” reforça tais críticas como 

empecilho à realização das atividades e projetos propostos.  

A assembleia ou roda de conversa, são atividades educativas diversificadas 

importantes para a construção de uma escola democrática, pois tende a formar todos os 

envolvidos para o debate, a argumentação e proposição para as questões abordadas. No 

entanto, considera-se fundamental que sua construção seja coletiva, pois objetivos, métodos e 

avaliações podem ser enriquecidos com as propostas daqueles que se empenham para que o 

projeto se inicie e tenha continuidade. Além disso, podemos pensar a participação dos 

                                                             
63

 Na Prefeitura de São Paulo os professores contam com horários de formação (JEIF e PEA) desde os anos 1990 

iniciados durante a gestão Freire. (CLAUDIO, 2015). 
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estudantes levando em consideração o seu potencial para a transformação, ouvir e refletir 

sobre diferentes perspectivas. 

As atividades educativas diversificadas de acordo com o PPP da escola são 

apresentadas em dois tópicos, sendo um envolvendo parcerias e outros como subprojetos 

desenvolvidos para diferentes anos dos ciclos. Os projetos considerados significativos para os 

professores como o “Gentileza” e o “Trabalho em equipe” não constam, diretamente, no PPP. 

De acordo com o PPP da escola CurumimErê as atividades desenvolvidas em parceria 

são: 

 

Projeto Pense e Faça – Matemática – SIPEB para desenvolver o raciocínio 

lógico-matemático; 

ONG Passatempo Educativo – OSCIP – para projetos de Educação 

Ambiental e Cidadania; 

Bienal Educativo – Arte no Ciclo I (PPP CurumimErê, 2017 p. 11) 

 

Dentre essas atividades envolvendo parcerias somente três professores que 

responderam à entrevista prévia citaram o Projeto Pense e Faça. A importância das parcerias 

foi enfatizada pelo diretor e os professores entrevistados não mencionaram mais nenhuma 

delas. Para o Sr Tupã essas parcerias não podem deixar de constar no histórico da escola 

CurumimErê, como descrito a seguir: 

 

“[...] uma parceria que a gente trabalha há muitos anos que é o projeto 

Pense e Faça,  uma parceria de muitos anos com a instituição católica... o 

nome do projeto é Pense e Faça, que na verdade é uma parceria que nas 

salas de aula com um educador dessa instituição, trabalha junto com a 

professora uma nova metodologia de ensino da matemática em todas as 

salas do nível I, isso nós já desenvolvemos há uns cinco anos mais ou 

menos. Esse projeto está bastante consolidado aqui na nossa escola, está 

bem presente, todo dia tem uma professora desse projeto Pense e Faça para 

aprofundar o ensino da matemática com outro viés, mais lúdico, então eles 

trazem material junto com a professora, já tem os horários estabelecidos 

durante a semana, desenvolvem esse projeto. É uma parceria que a gente já 

tem aqui há alguns anos para melhorar o ensino da matemática.[..] a 

parceria desde o começo, até antes da minha chegada aqui, que nós temos 

com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU, ela está na 

história da CurumimErê [...]um grupo de educadores, professores doutores 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo junto com o desenvolvimento da 

escola. Isso é necessário porque eles nos auxiliam muito nos projetos aqui 

da própria escola, do parque onde a escola está localizada e em projetos 
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que a escola desenvolve,  eles estão presentes aqui com a gente subsidiando, 

trazendo informações do ponto de vista de projetos arquitetônicos, projetos 

executivos do parque, mudança de concepção de parque escola, 

desencadeando num grande projeto chamado parque educador que tomou o 

nosso tempo nos últimos 3, 4 anos. [...]Durante vários anos, uma coisa que é 

muito significativa pra nós, temos um trabalho que são poucas escolas que 

estão envolvidas, são cinco escolas em toda a cidade de São Paulo, que é 

um trabalho desenvolvido com a Bienal, é a chamada Bienal Educativa, é a 

Bienal dentro da escola, então tem funcionários da Bienal, interromperam o 

ano passado em função da crise, mas ficaram quatro anos aqui em sala de 

aula com a professora de artes desenvolvendo projeto de arte 

contemporânea com os alunos de primeiro, segundo, terceiro e quarto, nível 

I, mas chama projeto educativo a Bienal na escola, [...] onde eles estavam 

presentes todos os dias, depois levaram os alunos para a Bienal com ônibus, 

então essas crianças participavam de um processo de etapas onde 

fomentava a arte contemporânea através da Bienal em sala de aula. 

Interrompeu, mas através dele, pelos contatos de quem participava dessa 

Bienal nos fomos indicados e já iniciamos esse ano um projeto com o Tomie 

Ohtake [...]a questão de arte aqui é uma marca registrada da escola, é o 

fomento da arte enquanto instrumento educativo.” 

 

Uma das questões propostas nessa pesquisa foi a possibilidade de continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos pela escola independente de mudança do governo. Ao ser 

questionado a esse respeito o Sr Tupã mencionou o Programa Mais Educação, que foi citado 

por dois professores na entrevista prévia, sendo que um deles, trabalha no programa. No PPP 

o programa também é mencionado, pois a escola participou de todas as versões desses 

programas que visa estender o tempo dos alunos na escola: em 2005 com o Programa “São 

Paulo é uma Escola” em 2015 com o programa “Ampliar” e programa “Mais Educação São 

Paulo”.  

A posição inicial de Tupã foi a de que as políticas públicas colaboram com o 

desenvolvimento dos projetos na escola e cita o “Mais Educação” pela sua intenção de 

ampliar o tempo da criança na escola, com a perspectiva de uma educação integral que está 

em consonância com os ideais da escola “[...] ampliando para sete horas com mais aulas como 

música, inglês, esporte, reforço em áreas que estão fragilizadas. Isso vem ampliar o repertório 

de aprendizagem das crianças, culturalmente e tudo mais.”(Sr. Tupã). Essa é uma questão 

interessante quando pensamos em uma escola democrática, considerando que os tempos e 

espaços da escola não possibilitam que todos os estudantes participem das atividades criadas 

através do programa. Deste modo, torna-se necessário elaborar critérios para a seleção dos 

estudantes, o que torna as atividades excludentes. Motiva-se ainda, estratégias de controle 

sobre os estudantes ao condicionar seu comportamento e aproveitamento em sala à sua 
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participação em atividades de seu interesse.  

Quanto aos pontos negativos que advém das políticas públicas o diretor menciona os 

programas de formação não presencial: “A gente acredita que a formação de um profissional 

que vai colocar em prática tudo isso que nos falamos, tem que ser presencial, tem que ser 

permanente.” (Sr. Tupã). Segundo ele as propostas que priorizam a formação de gestores 

como replicadores da formação no local de trabalho e as formações por meios tecnológicos 

não comungam com o projeto das escolas. Ressalta a importância das discussões realizadas 

em JEIF, PEA e Seminários Internos na construção dos projetos escolares. Nesse sentido 

podemos pensar na questão de uma formação genérica que não considera as especificidades 

de cada comunidade escolar (FREITAS, 2014).  

Outro ponto negativo das políticas públicas mencionado pelo diretor são as avaliações 

externas: 

 

“[...] pedir diariamente diagnostico, fazer levantamento diário,...é muito 

exigido enquanto política pública uma resposta a indicadores externos, 

então a escola pode sim ser a trapalhada e retarda muito, quando você tem 

que atender a um indicador externo, tabelas considerando qualidade de 

ensino através de números de indicadores que é exigido da escola uma 

sistemática de levantamentos, sondagens, provas externas, provas internas, 

para ficar medindo e tentando empurrar para esses indicadores e a rotina 

da escola é desprestigiada, o que não está dentro desses indicadores é 

desvalorizado, como a subjetividade, como a arte, como a cultura isso não é 

valor para esses indicadores externos. Só algumas áreas que está ligado 

diretamente ao cognitivo a resposta de algo que é esperado dentro de uma 

lógica, de uma sociedade voltada para o mercado de trabalho e não para a 

realização humana que não responde a isso que as vezes a escola, no seu 

PPP, traz isso e não é considerado qualidade do ponto de vista desses 

indicadores.” (Sr. Tupã). 

 

Quanto à implicação das avaliações externas no currículo escolar, abordada neste 

trabalho ao tratarmos das metas do PNE, vale ressaltar que são políticas que seguem uma 

agenda mundial. Desconsideram o trabalho local e engessam as possibilidades criadoras dos 

educadores, muitas delas atreladas a programas de bonificação e mérito, a finalidade da 

educação deixa de ser a formação crítica do estudante e passa a ser sua capacidade de ter bons 

resultados nas avaliações. Além disso, cabe ressaltar que:  
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O tempo é sempre curto e essa é uma das razões de sua angústia frente aos 

seus múltiplos afazeres. Já se reconhece que uma das formas de controle 

exercida sobre os professores para impedir a construção de sua autonomia é 

a exigência cotidiana de muitas tarefas que lhes roubam tempo de construção 

de si mesmos como profissionais, e de sua escola como lócus de trabalho e 

formação. (PONCE, 2016 p. 1158). 

 

Abordou-se o tema da escola democrática ao questionar sobre o acesso de todos os 

estudantes às atividades promovidas pela escola, dos dezesseis professores que responderam a 

entrevista prévia, apenas quatro disseram que nem todos tem acesso. Um deles falou sobre os 

critérios de espaço e tempo do programa “Mais Educação”, enquanto os demais referiram-se 

aos vários passeios realizados durante o ano letivo e que tem um custo financeiro por aluno. O 

diretor pontuou que essa tem sido uma preocupação da escola e estão procurando caminhos 

para solucionar esse problema, sendo que uma das formas encontradas tem sido proporcionar 

diferentes passeios com e sem custo para atingir a maioria dos estudantes.  

Desse modo, os estudantes que não puderem pagar por um determinado passeio terão a 

oportunidade de ir a um passeio cujo custo seja zero, infelizmente, essa alternativa mantém a 

exclusão, visto que a opção entre ir ou não à um passeio não depende do desejo ou 

necessidade educativa, mas de ter ou não condições de arcar com o custo. Como atrelar o 

conhecimento adquirido nessas atividades externas à sistematização do conhecimento em sala 

de aula, quando nem todos tiveram a oportunidade de participar? Nesse sentido, também as 

atividades acabam por gerar novas formas de exclusão.  

A análise do material da pesquisa teve como categoria central, as atividades educativas 

diversificadas, conduzida pelo diálogo entre os resultados da pesquisa prévia e a análise dos 

depoimentos dos entrevistados. Ao longo das discussões abordamos as seguintes categorias: 

participação docente e discente; autonomia; relação professor aluno; atividades e currículo; 

formação; relações democráticas; tempo escolar e políticas públicas.  

A participação docente surge a partir dos questionamentos sobre a elaboração de 

atividades diversificadas, a maioria dos professores sente-se corresponsável pela elaboração e 

desenvolvimento das atividades ao valorizar os momentos de reuniões em que essas 

atividades são propostas e discutidas tendo por base os objetivos do PPP. 

Em relação à participação discente, momentos distintos proporcionaram a sua 

abordagem: ao tratarmos do acesso às atividades alternativas e constatar a impossibilidade de 

atender a todos em todos os momentos; ao discutir a relação entre as atividades e o currículo 

escolar pautou-se a organização tradicional do mobiliário das salas e visões distintas dos 
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professores em relação à participação dos estudantes em sala; ao abordar as iniciativas de 

participação em assembleias e rodas de conversa versou se sobre a indisciplina ligada à 

dicotomia entre autoritarismo e permissividade abrangendo a relação professor/aluno e a 

formação. 

Os professores mencionam a autonomia considerando este um diferencial da escola ao 

proporcionar a mobilidade consciente dos estudantes nas trocas de salas ambiente e ao 

servirem-se durante as refeições. Não foram citadas outras atividades pedagógicas como 

motivadoras da autonomia na construção do conhecimento. A autonomia do professor foi 

mencionada em relação ao uso dos recursos e espaços pedagógicos disponíveis. 

A relação entre as atividades educativas propostas e o currículo escolar trouxe, além 

da reflexão sobre o uso de metodologias tradicionais, questões já assinaladas por Jackson 

(2001) na década de 1960, quando os professores questionavam a limitação dos currículos 

impostos e a avaliação externa como limitadores do trabalho pedagógico. Os professores 

apontaram a imposição dos currículos enquanto que o diretor fez referência às avaliações 

externas que vão direcionar e influenciar o trabalho pedagógico e alterar a organização do 

tempo escolar. 

A formação em serviço também é abordada em momentos distintos: ao discutir as 

relações pessoais os professores comentam sobre a harmonia reinante no local de trabalho, 

mas pontuam que falta uma formação que tenha como viés a realização de um projeto escolar 

realmente coletivo; as reflexões sobre as políticas públicas questionam o tipo de formação 

oferecido em algumas gestões que não priorizam os cursos presenciais, dão ênfase a 

formações dos gestores que replicarão os discursos nas escolas e aos cursos realizados via 

internet; os horários destinados à formação em serviço existentes na Prefeitura de São Paulo 

são considerados limitados, pois são tempos utilizados para resolver questões cotidianas, além 

de não atingir todos os professores da escola. 

As relações democráticas permearam as discussões referentes ao relacionamento entre 

os segmentos da escola, precisamente na relação professor aluno, além de serem abordadas ao 

longo das discussões sobre a interação entre os professores.  

O tempo escolar permeou as discussões sobre as atividades educativas diversificadas 

por: falta de tempo para organização, formação e realização de trabalhos coletivos; qualidade 

da utilização do tempo destinado à formação no espaço escolar; limites de tempo ofertados 

para as atividades realizadas no contraturno e pelo tempo roubado por exigências das políticas 

públicas. Porém, pode-se pensar o tempo com outra perspectiva: “O tempo é, hoje, um bem 

escasso. Um bem que flui e se esgota. Mas, um olhar atento possibilita entendê-lo também 
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como espaço de possibilidades, de oportunidades de viver de modo mais significativo.” 

(PONCE, 2016, p. 1146). 

As políticas públicas foram abordadas durante a entrevista com o diretor. Segundo o 

qual, há medidas que comungam com os projetos escolares como os programas voltados à 

maior permanência dos estudantes na escola e políticas que cerceiam o currículo e o tempo da 

escola como as avaliações externas. Iniciadas pelo governo federal, com a Prova Brasil em 

2005, as avaliações externas tem norteado as políticas educacionais tanto federais quanto 

municipais. Na Prefeitura de São Paulo foram elaboradas “no período de 2007 a 2015, as 

seguintes avaliações externas em larga escala: Prova São Paulo (2007 a 2012), Prova da 

Cidade (2009 a 2012) e Prova Mais Educação (2015).” (FERRAROTTO; SOUSA, 2016, p. 

81). 

Mesmo que não se tenha abordando profundamente todas as atividades desenvolvidas 

pela escola CurumimErê, os dados coletados possibilitam reflexões importantes para 

pensarmos a edificação de escolas públicas democráticas. Consideramos que a diversificação 

de atividades proporcionam meios eficazes de construção do conhecimento, no entanto 

existem ações que precisam ser repensadas para que estas atividades estejam atreladas ao 

cotidiano escolar. Uma delas é a questão da formação dos professores voltada ao trabalho 

coletivo, necessidade apontada por dois dos professores entrevistados. De maneira distinta 

como a fala de Xangô sobre a integração dos professores e de Iansã sobre a falta de tempo 

para um trabalho conjunto, pontuam essa ausência. 

O acesso de todos os estudantes às atividades é um ponto fundamental, o que demanda 

pensar os tempos e espaços da escola com a finalidade de atingir a todos os estudantes. Este é 

um dos desafios colocados às propostas de educação integral. Passeios que visam ampliar o 

repertório cultural dos estudantes são fundamentais, no entanto, a maioria deles tem um custo 

financeiro que envolve o transporte e algumas vezes o ingresso. Não é possível à escola 

resolver essas questões com ausência de políticas públicas que garantam o direito desses 

estudantes de apropriar se dos espaços culturais da cidade. 

Em relação às ações voltadas à participação estudantil, pelo histórico, vimos que 

foram e são pensadas pelo diretor, como a situação da roda de conversa, e conforme 

depoimentos da professora Iansã, percebemos que há a necessidade de um trabalho conjunto 

que possa viabilizar tais propostas. 

As respostas da maioria dos entrevistados, tanto na pesquisa prévia, quanto nas 

entrevistas gravadas, apontam para a existência do diálogo, de produções e discussões 

coletivas, para a escuta de todos os segmentos, e, ainda assim, ao tocar na questão da 
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participação dos estudantes o trabalho do diretor parece solitário. Assim como os professores 

em suas salas ao longo do ano. 
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CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

As motivações de ordem pessoal e profissional contribuíram para o desenvolvimento 

desta pesquisa na busca por de uma educação democrática que tenha como finalidade a 

construção de uma sociedade mais justa.  

Embora o ideal de educação democrática seja almejado há tempos na história da 

humanidade, podemos compreender as dificuldades para a sua concretização, sobretudo, a 

partir do contexto social e histórico em que as primeiras escolas foram criadas. Inicialmente, 

voltada à formação de uma elite governante, e posteriormente, apesar do acesso a educação 

ser estendido à população, ainda sua finalidade permanece delimitativa à condição da 

formação para o trabalho e da adequação dos estudantes ao sistema. Aspectos que mantém 

como longínquo o horizonte da concretização de uma real educação democrática. 

Buscamos compreender as razões históricas que dificultam a construção de relações 

democráticas no interior das escolas públicas, com o objetivo de refletir sobre nossas atitudes 

como educadores e sujeitos da história de nosso país. Nesse sentido, ajuizar sobre a nossa 

constituição enquanto sujeitos pertencentes a uma história de colonização e escravidão, 

auxiliou-nos na leitura das relações sociais estabelecidas em todos os âmbitos da vida, com 

reflexos marcantes no ambiente escolar. 

A abordagem sobre as políticas públicas concebidas como resposta aos movimentos 

sociais e às lutas por uma educação pública democrática e de qualidade merecem o destaque 

observado, assim como a reflexão sobre a necessidade de luta pela preservação desses direitos 

que sofrem ameaças nos tempos atuais. 

A pesquisa de campo alargou os olhares sobre as ações que a escola CurumimErê 

desenvolve em busca de seus objetivos voltados à formação humana. As análises permitiram 

elucidar questões internas e externas que dificultam o trabalho pedagógico desenvolvido pela 

escola. Essas questões podem nos auxiliar a pensar em caminhos que possibilitem a 

construção de escolas democráticas, tendo em vista a educação integral de todos, incluindo 

neste sentido, os educadores.  

As reflexões sobre políticas públicas, tanto em dimensão federal quanto municipal, 

voltadas ao incentivo da participação democrática na escola, bem como, a realização de 

análises das entrevistas e dos documentos permitiram a compreensão das implicações, no 

quadro geral da escola, das atividades educativas diversificadas lá realizadas.  

Constatamos que a partir da década de 1980, com a pressão dos movimentos sociais, 

questões importantes para a área da educação foram inseridas nas leis brasileiras, como a 
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valorização da gestão democrática, a abertura para a construção do currículo escolar levando 

em conta a especificidade de cada escola e, tardiamente no século XXI, a valorização das 

culturas africanas e indígenas tornando-se obrigatória em âmbito federal. 

No âmbito municipal, os programas e projetos, mesmo os de curta duração, 

proporcionaram aos educadores e estudantes vivenciar experiências de construção de relações 

democráticas, no entanto, muitos deles terminaram com o fim da gestão. 

O programa com o objetivo de manter as crianças mais tempo nas escolas não deixou 

de existir, mesmo passando por várias gestões; apenas teve seu nome alterado. Sua execução 

também não teve grandes alterações, pois não houve o investimento necessário para atender a 

totalidade dos estudantes nas escolas, as atividades são realizadas no contraturno nos espaços 

disponíveis o que limita o acesso. Fator que pode contribuir para a utilização de mecanismos 

excludentes por parte dos gestores e professores responsáveis pela organização dessas 

atividades para um grupo seleto de estudantes. 

Na escola CurumimErê, o programa do qual participam desde 2005, segundo o PPP, 

foi mencionado apenas pelo diretor e por dois professores que responderam à entrevista 

prévia, sendo que um deles desenvolve uma oficina no projeto, o que demonstra o seu 

distanciamento junto aos outros professores da unidade. Assim, não podemos afirmar tratar-se 

de um programa democrático, do ponto de vista da participação de todos os estudantes e nem 

coletivo, uma vez não ter sido possível constatar a relação entre as atividades do programa e 

as demais atividades da escola. 

Segundo os entrevistados, as relações democráticas são vivenciadas nas reuniões 

pedagógicas, nas reuniões de APM e conselho, bem como nas reuniões de pais. A valorização 

do Grêmio como instância representativa dos estudantes fora citada apenas pelo diretor da 

escola. As assembleias e rodas de conversa com os estudantes são de iniciativa do diretor da 

escola; não foi possível observar junto aos professores entrevistados a sua participação para o 

desenvolvimento dessas atividades, o que expressa seu sentido limitador. 

As atividades aqui caracterizadas, que foram discutidas em reuniões pedagógicas e 

procuraram envolver o conjunto da escola, em sua maioria foram propostas pela gestão e 

professores da escola. No PPP o destaque é para as atividades desenvolvidas em parceria, as 

quais foram valorizadas pelo diretor da escola, porém não foram enfatizadas pela maioria dos 

professores que responderam à entrevista. 

Mediante a análise das atividades educativas diversificadas desenvolvidas pela escola 

CurumimErê pudemos constatar que há um trabalho coletivo para a elaboração e consecução, 

no entanto, a direção tem grande empenho, tanto na proposição quanto na execução das 
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propostas. Nesse sentido considerando os dados obtidos nas entrevistas não houve indicativos 

para pensar se as atividades diversificadas da escola teriam continuidade, em eventual 

ausência do diretor. 

Com base na perspectiva dos entrevistados (gestor e professores), as atividades 

educativas diversificadas têm reflexos no currículo escolar, porém com limitações atribuídas a 

outras exigências como, o currículo oficial e as avaliações externas. As atividades que 

envolvem a participação dos estudantes - assembleias e rodas de conversa - são pensadas e 

dirigidas pela gestão. Nesse aspecto, as entrevistas demonstraram que não há incentivo à 

participação dos estudantes no contexto geral das salas de aula. Cabe ressaltar que cada 

professor trabalha sob a sua visão de mundo e perspectiva de currículo. O currículo oculto nos 

dá a dimensão da complexidade das relações estabelecidas entre professores e estudantes no 

interior das salas de aula. 

Isto posto, a perspectiva de que essas atividades podem, de per si auxiliar na 

construção de relações democráticas não se valida, mas reforçam a ideia de que precisamos 

compreender, mais profundamente, as nossas interpretações sobre o mundo e a força das 

influências do processo de colonização, para aí sim, de fato, promover a “descolonização” das 

nossas relações. Desse modo, a formação teórica e prática, tanto de estudantes quanto de 

educadores, se fazem necessárias, afinal a “democracia não se concede, se realiza”, segundo 

Paro (2016, p. 25), o que imprime a necessidade de buscar cotidianamente a construção de 

relações democráticas. 

A pesquisa revela, por meio dos resultados das análises, que há limitações na 

concretização do pensamento crítico/transformador no desenvolvimento das práticas 

cotidianas da escola pública. As atividades propostas buscam alargar o conhecimento, mas 

não é possível afirmar o quão esse conhecimento possibilita aos participantes construir sua 

autonomia e se assumirem como sujeitos da história, quesito que permanece na intenção do 

PPP da escola. 

Apesar das contradições internas e externas, essas atividades educativas, pensadas, 

propostas e vivenciadas pela comunidade escolar representam em desafio valioso no processo 

de construção de uma escola realmente democrática. A importância está na ação, no 

movimento cotidiano das escolas para que, autenticamente, sejam recriadas, reinventadas e, 

na medida do possível fazerem-se portadoras da alegria e do prazer necessário para o 

desenvolvimento humano. 

O poema “A Ameixeira” de Brecht (1986), ao abrir este trabalho, permite-nos evocar 

os motivos dessa escolha quando relacionada à reflexão sobre a escola pública. Ao olharmos 
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olhamos a escola pública pelo viés institucional e como reprodutora do sistema, já que é 

criada e gerida pelo estado, deparamo-nos  apenas com o cerco, mas se olhamos no seu 

interior deparamo-nos com o potencial lá existente. A vida além do cerco mostra-nos a 

possibilidade latente de sua ruptura e, para isso, a reflexão crítica torna-se uma importante 

ferramenta a permitir conhecer, repensar, desconstruir e agir em prol de mudanças. 
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Apêndice A 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

Título da Pesquisa: Escolas democráticas: análise de atividades educativas diversificadas 

desenvolvidas em escola pública municipal da cidade de São Paulo. 

 

Pesquisador (a) responsável: Valéria Rufino Martins 

 

Local da coleta de dados: 01 Escola Municipal da cidade de São Paulo. 

 

PREZADO (A) _______________________________ 

1. Você está convidado (a) a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária. 

2. Antes de concordar em participar desta pesquisa (respondendo a entrevista), é muito 

importante que você compreenda as informações contidas neste documento. 

3. A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar. 

4. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade. 

 

Objetivo do estudo: Analisar as atividades educativas diversificadas criadas pela comunidade 

escolar. 

 

Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá em entrevista gravada. 

 

Benefícios: O provável benefício será a reflexão sobre suas concepções e envolvimento com 

o tema, e, consequentemente, a construção de conhecimentos. 

Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas da 

pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados de qualquer forma. 
 

 

São Paulo, 19 de abril de 2017 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: (Nome e CPF) 

__________________________________________________________ 

 

Testemunhas: _______________________________________________ 

 

Valéria Rufino Martins 

Contato: valeriamar3@yahoo.com.br - (11) 9-8887-80-78 -(11) 3774-1553. 
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Apêndice B 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO- PUC/SP 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: Escolas democráticas: análise de atividades educativas diversificadas 

desenvolvidas em escola pública municipal da cidade de São Paulo. 

 

Pesquisador (a) responsável: Valéria Rufino Martins 

 

Local da coleta de dados: 01 Escola Municipal da cidade de São Paulo. 

 

PREZADO (A) _______________________________ 

1. Você está convidado (a) a participar desta pesquisa de forma totalmente voluntária. 

2. Antes de concordar em participar desta pesquisa (respondendo a entrevista), é muito 

importante que você compreenda as informações contidas neste documento. 

3. A pesquisadora deverá responder todas as suas dúvidas antes que você se decida a 

participar. 

4. Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhuma penalidade. 

 

Objetivo do estudo: Analisar as atividades educativas diversificadas criadas pela comunidade 

escolar. 

 

Procedimento: Sua participação nesta pesquisa consistirá em entrevista gravada. 

 

Benefícios: O provável benefício será a reflexão sobre suas concepções e envolvimento com 

o tema, e, consequentemente, a construção de conhecimentos. 

Sigilo: As informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas da 

pesquisadora responsável. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados de qualquer forma. 

 

 

São Paulo, 19 de abril de 2017 
 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa: (Nome e CPF) 

__________________________________________________________ 

 

Testemunhas: _______________________________________________ 

 

 

Valéria Rufino Martins 

Contato: valeriamar3@yahoo.com.br - (11) 9-8887-80-78 -(11) 3774-1553. 

  

mailto:valeriamar3@yahoo.com.br
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Apêndice C 

ROTEIRO DE PESQUISA: professores(as) 

(Coleta prévia) 

Nome ____________________________________ 

Cargo 

Professor especialista (   ) ___________________ (área) 

Professor generalista  (   ) ___________________ (formação escolar) 

Período (  ) manhã  (  ) tarde 

Tempo de trabalho na escola: _____________ (anos/meses) 

1. Participa de atividades promovidas pela escola? 

(     ) sim      (     ) não 

Em caso afirmativo mencione quais____________________________________ 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Das atividades desenvolvidas na escola quais considera diferenciadas? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Como são construídas as propostas das atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. As atividades desenvolvidas proporcionam a participação de todos os estudantes? 

Como ocorre? Ou Por que não ocorre? 

 (   ) sim  (   ) não  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apêndice D 

 

ROTEIRO DE PESQUISA: professores (as) 

 

 

1. Quais os fatores que motivaram a escola a buscar caminhos diversificados de 

participação? 

2. Como e por quem as atividades são propostas? 

3. Qual a relevância da introdução de atividades educativas diversificadas no currículo 

escolar e como dialogam com o trabalho realizado em sala de aula?  

4. Dentre as atividades desenvolvidas das quais participa poderia escolher uma e contar-

nos as motivações, histórico e idealização? 

5. De que maneira essas atividades podem promover um maior envolvimento dos atores 

escolares(alunos, professores, gestores e funcionários)? 

6. Considerando as relações: aluno-professor; professor-aluno; professor-professor; 

professores-gestores; gestores-professores; gestores-funcionários; funcionários-alunos; 

funcionários-professores o ambiente escolar é democrático?.  
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Apêndice E 

 

ROTEIRO DE PESQUISA: gestor 

 

1. Quais fatos e situações marcam sua trajetória na escola? 

2. Em sua opinião como se dão as relações entre as pessoas neste espaço escolar? 

(considerando todos os segmentos) 

3. Você considera esta escola uma escola democrática? Por quê? 

4. Identificação das atividades educativas diversificadas (AED) desenvolvidas na escola 

(considerar rol à parte) 

5. Quais os fatores que motivaram a escola a buscar caminhos diversificados de 

participação? 

6. Como foram idealizadas e quem foram os idealizadores das AED? 

7. Os documentos oficiais da escola contemplam a realização dessas atividades? 

8.  Dentre as AED desenvolvidas explicite as motivações, histórico e idealização de uma 

delas. 

9. De que maneira essas atividades podem promover um maior envolvimento dos atores 

escolares? 

10.  As políticas públicas para a educação tanto no âmbito federal quanto municipal 

podem inviabilizar o Projeto Político-Pedagógico dessa escola? Por quê? 
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Apêndice F 

ENTREVISTA PRÉVIA 

Respostas dos professores às questões abertas: 

 

 

Das atividades desenvolvidas na escola quais considera diferenciadas? Por quê? 

 

1.  Os ambientes diferenciados nesta escola é uma diferença, como: brinquedoteca, sala 

de jogos , observatório, tenda ,quiosque, parquinho. Onde proporciona ao educando 

atividades diferenciadas outra coisa é os passeios externos como: museus , parques, 

instituições,teatro e outros. 

2.  Reunião de pais (palestras, vídeos, etc.) salas de aula (ambiente) rodízio de matérias 

fund I espaço físico da escola / brinquedoteca, chalé observatório, corredores com 

exposições obras de arte, cartazes, etc. 

3.  salas ambientes; projeto Mais educação;rodízio de Fundamental I;espaço físico 

adaptado para receber crianças dos anos iniciais. 

4.  .percebo que nesta escola há muita diversidade de abordagens pedagógicas muito 

estímulo, projetos diferenciados. 

5.  . Projeto gentileza; Atividades diárias de incentivo á autonomia dos alunos tais 

como: troca de sala (sala ambiente) e almoço self service. 

6.  Projeto gentileza, projeto pense e faça, leituraço, sala ambiente. 

7.  Atividades desenvolvidas em salas ambientes e fora do espaço escolar da escola 

ajudam no projeto político pedagógico da escola e proporciona o crescimento do 

educando no que envolve os tópicos inseridos no currículo. 

8.  há um rol de atividades e fica difícil eleger apenas algumas mas, a abertura para 

discussões num ambiente democrático é sem duvida, o diferencial. 

9.  A diversificação de materiais pedagógicos e o acesso a muitos espaços da cidade 

educadora (museus, parques,teatros) contribuem para promover junto aos alunos a 

autonomia, cidadania e o “gesto” pela educação como também prazeroso. 

10.  Pensa e faça; Sala ambiente; Projeto gentileza;  Projetos desenvolvidos por anos de 

ciclo(2 por ano) 

11.  para mim, a principal é o de proporcionas aos educandos o desenvolvimento da 

autonomia com ações simples, como o auto controle na mudança / troca de aulas e 

intervalos sem sinal sonoro a conscientização da manutenção dos espaços como de 

todos, fazer com que se sintam pertencentes, o que resulta na valorização e 

conservação. 

12.  Autonomia(espaços de todos); Projeto gentileza (externos); Chácara de final de ano; 

Folia de carnaval e confecção de fantasia; Crianças gostam da escola; Sem 

imposições; Arranjo de mobiliário tradicional rodízio c/ autonomia. 

13.  A escola desenvolve um trabalho de desenvolvimento da autonomia do aluno que é 

bastante significativo, nota se a diferença dos educandos. 

14.  Eu acho que as atividades diferenciadas são presentes em todas as EMEIs e EMEFs  

de São Paulo; já é uma característica desta rede desenvolver projetos que 

contemplem temas que hoje fazem parte do currículo. A rede já as considera como 

currículo. 

15.  Atividade do projeto mais educação tais como recuperação, tênis de mesa, futsal, 

línguas. 

16.  Pense e faça;Sala ambiente; Self service; Espaços diferenciados; Saídas extra classe. 
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Como são construídas as propostas das atividades? 

 

1.  São pensadas e desenvolvidas conforme o PPP da escola e o planejamento anual das 

disciplinas. Tendo como complemento os passeios e atividades trazidas para dentro 

da escola como teatro, circo e outros. 

2.  São pensadas no, coletivo como também são propostas. Há sempre o embasamento 

teórico reflexivo: leituras, filmes, visitas a outras unidades educativas. 

3.  São pensadas e propostas coletivamente nas JEIFs. Conselho de classes e series e 

pais. 

4.  Sempre se procura pensar as propostas e atividades da forma mais multi e 

interdisciplinar possível 

5.  Todas (a maioria) as propostas de atividade da escola são discutidas em reuniões 

pedagógicas, alinhadas ao PPP e contam com inclusão de todos os atores da 

comunidade escolar. 

6.  Alguns projetos são propostos por um professor, mas o restante dos profissionais 

colaboram com o(s) projeto(s) 

7.  Cronograma realizado e discutido com toda equipe escolar no inicio do ano letivo. 

8.  Primeiro Partem de forma individual e depois são desenvolvidas de forma coletiva. 

Há momentos em grupo em que as propostas surgem e são adaptadas para que 

todos, ou a maioria, possam desempenhá-las. 

9.  . Baseamos o planejamento nos documentos oficiais da SME e nos momentos 

coletivos nos quais debatemos como adequar os assuntos propostos ao cotidiano de 

nossos alunos, promovendo a ampliação dos repertórios educativos e sociais. 

10.  Pensado no coletivo.  

11.  São discutidas nas JEIF’s e nas reuniões pedagógicas fechadas às ações pelos 

grupos,são trabalhadas com os educandos e com as famílias, revisitadas e 

remoldadas a partir das necessidades que se coloquem. 

 

12.  Tudo é compartilhado, as ideias são colocadas no conjunto em reuniões 

pedagógicas. 

Ideias dessa escola são reproduzidas pelas escolas próximas. 

13.  São preparadas em reuniões com todos os membros da escola o planejamento é 

definido no 1º bimestre para todo o ano e reorganizado no 2º bimestre, quando 

necessário. 

14.  Em planejamento, em JEIF, são pensadas para algum objetivo: projeto 

interdisciplinar, datas comemorativas, necessidades especificas que percebemos. 

15.  A gestão divulga os projetos e oferece ao grupo de professores. 

Os professores tem a liberdade de escolher a oficina que deseja trabalhar. 

16.  Propostas da gestão, discutido com todos e as sugestões dos professores como 

passeios são apoiadas pela gestão. 
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As atividades desenvolvidas proporcionam a participação de todos os estudantes? 

Como ocorre? Ou Por que não ocorre? 

 

1.  Não, porque tem complicadores como: custo,família e quantidades. 

2.  Não, devido à questão financeira; a rotina de trabalho dos pais; itens relacionados às 

atividades extra classe: passeios e visitas a museus, teatro, etc. 

3.  Não, infelizmente, pois algumas dependem de questões financeiras. 

4.  Não, por haver limites de materiais, horários e espaço. Em determinadas oficinas há 

um grande número de crianças interessadas e poucas vagas. 

5.  Sim. Sempre é aberto para todos. 

6.  Sim, pois os alunos se envolvem de uma forma ou de outra, por opção ou dentro da 

disciplina de algum professor. 

7.  Sim, o planejamento é discutido e organizado de forma que todas as ações possam 

beneficiar todos os alunos, desde o 1º ao 9º ano, cada uma com características 

próprias da idade. 

8.  Sim, a maioria sim, as que tem custo podem não envolver 100% 

9.  Sim, trabalhamos debruçados sobre o PPP da escola com objetivos comuns, as 

expectativas da comunidade escolar que busca o desenvolvimento da autonomia, da 

criticidade e da realização conquistada por si. Nessa perspectiva, um dos 

instrumentos são as salas ambientes caracterizadas e os diferentes espaços de 

aprendizagem que foram pensados e repassados para que todos tenham acesso e 

participação nas diferentes propostas, respeitando a faixa etária do grupo e 

interesses e potencialidades. 

10.  Sim. [não justificou] 

11.  Passamos em cada sala conversando com os colegas sobre possíveis casos 

financeiros que pudessem impossibilitar a ida de alguns alunos aos passeios. Para 

aqueles casos que identificamos a escola ou o próprio professor muitas vezes paga 

para o aluno, possibilitando-lhe o acesso. Alem disso, temos muitos passeios 

gratuitos e outros nos arredores da escola para que todos possam participar. 

12.  Sim. [não justificou] 

13.  Sim. A proposta sempre é aberta e pensada na sua desenvoltura e os benefícios que 

pode estar trazendo para toda a comunidade escolar. 

14.  Sim, as atividades desenvolvidas já são elaboradas com o propósito de incluir todos 

os alunos. 

15.  Sim. Os alunos são incentivados a participar das atividades e projetos da escola e, 

de modo geral, todos são incluídos. 

16.  Sim. Na unidade todos os alunos têm total acesso as atividades propostas. 

 

 

O quadro de resposta foi organizado a partir das quatro respostas negativas ao 

questionamento sobre a participação de todos em todas as atividades 
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ANEXOS 
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Anexo A 

 


