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Possibilidade quer dizer ‘liberdade’. A medida da 

liberdade entra na definição do homem. Que existam as 

possibilidades objetivas de não se morrer de fome e que, 

mesmo assim, se morra de fome, é algo importante, ao que 

parece. Mas a existência das condições objetivas – ou 

possibilidade ou liberdade – ainda não é suficiente: é 

necessário ‘conhecê-las’ e saber utilizá-las. Querer 

utilizá-las. O homem, neste sentido, é vontade concreta: 

isto é, aplicação efetiva do querer abstrato ou do impulso 

vital aos meios concretos que realizam esta vontade. 
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RESUMO 

COSTA, Valter de Almeida. Análise da Implantação dos Trabalhos Colaborativos de 

Autoria em Escolas da Região de Itaquera, no Município de São Paulo. 161 f. 2018. Tese 

(Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, São Paulo, 2018. 

 

Essa pesquisa analisou dentro do processo de reorganização curricular promovido pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que instituiu o Ciclo Autoral como etapa final 

do Ensino Fundamental, os aspectos relacionados ao Trabalho Colaborativo de Autoria, o 

T.C.A. que passou a ser desenvolvido por alunos desse ciclo, sob a orientação de seus 

educadores. Possui, então, como objetivo geral a análise do processo de implantação desses 

Trabalhos Colaborativos de Autoria identificando suas dificuldades e conquistas nas escolas 

pesquisadas. Constituíram seus objetivos específicos, a análise de como esse projeto abordou 

ou não temas mais políticos nessas escolas, em uma perspectiva de crítica social, no contexto 

de uma época em que cresce a pressão pela progressiva despolitização do currículo. 

 

Palavras-chaves: Ensino Fundamental; Currículo; Política. 

  



 



 

 

ABSTRACT 

 

COSTA, Valter de Almeida. Análise da Implantação dos Trabalhos Colaborativos de 

Autoria em Escolas da Região de Itaquera, no Município de São Paulo. 161 f. 2018. Tese 

(Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Programa de Pós-

Graduação em Educação: Currículo, São Paulo, 2018. 

 

This study examined, in the curricular reorganization process promoted by the Municipal 

Secretary of Education of São Paulo, which instituted the Authorial Cycle as the final stage of 

Primary Education, the aspects related to the Collaborative Study of Authorship, the C.S.A., 

which was developed by students of this cycle, under the guidance of their teachers. The general 

objective was to analyze the process of implanting these Collaborative Studies of Authorship 

by identifying their difficulties and achievements in the schools observed. The specific 

objectives of the study constitute an analysis of how this project, in these schools, addressed or 

not more political themes, from the perspective of social criticism, in the context of an era in 

which there is increasing pressure for the progressive depoliticization of the curriculum. 

Keywords: Primary Education; Curriculum; Policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia da produção dessa pesquisa decorreu, em grande parte, de minhas experiências 

dentro da carreira do magistério na Rede Municipal de Educação de São Paulo, na qual ingressei 

em 1990, como professor de história. Desde este ingresso até o atual momento em que ocupo a 

função Supervisor Escolar na Diretoria Regional de Educação Ipiranga, da Secretaria de 

Educação do Município de São Paulo, tendo passado antes pelos cargos de Coordenador 

Pedagógico e Supervisor Escolar e Diretor Regional de Educação da DRE Itaquera. Sempre 

estive envolvido na proposição e organização de pesquisas e atividades que integrassem 

educadores com as respectivas comunidades de suas escolas e os processos de aprendizagens 

significativas. 

Entre estas atividades citadas acima, destaco a participação no Projeto Integrar pela 

Educação. Dele faziam parte, além da unidade educacional em que eu lecionava, a EMEF Padre 

José Anchieta, a EMEF Antônio Carlos de Andrada, a Escola Estadual Condessa Filomena 

Matarazzo e organizações que trabalhavam com a educação não formal como: o Fórum da 

Educação da Zona Leste, a ONG Ação Educativa, o coletivo de grupos de Rap “Força Ativa”, 

a Associação Comunitária do Itaim Paulista e a Associação Cultural e Educativa Ética e Arte 

na Educação, na qual eu também atuava junto com outros educadores e agentes culturais locais. 

Nos anos 90 tive o primeiro contato com o conceito de “Comunidade de Aprendizagem” que 

orientava a articulação destes diferentes grupos.  

Entre as atividades desenvolvidas neste período inicial, cito a experiência de ter 

proposto e organizado pesquisa que envolveu quinhentos jovens da Zona Leste, frequentadores 

dos salões de baile que constituíam pontos de encontro da juventude negra da região.  

Esta atividade que recolhia informações sobre a causa da evasão escolar, entre outros 

dados, foi realizada em parceria com entidades ligadas ao Movimento Negro e esteve articulada 

com outro trabalho realizado dentro da Rede Municipal de São Paulo, em 1992, o Projeto “Rap 

Ensando a Educação”. A proposta deste trabalho era trazer grupos de Rap para debater com 

alunos das escolas municipais temas como racismo, violência, evasão escolar, etc. 

Outra experiência foi a sugestão e coordenação do Projeto Batedor, na EMEF Padre 

José Anchieta. Neste projeto, os alunos dos anos finais entrevistaram, por cinco anos, centenas 

de egressos desta escola que eram convidados para retornar numa atividade que combinava 

comemoração e estudo sobre os problemas enfrentados por estes jovens que tinham concluído 

o Ensino Fundamental. Nestas vivências em que a atuação era compartilhada com variadas 

organizações de jovens (grupos de música, teatro e dança) das entidades de educação não formal 
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e alunos reunidos nos grêmios estudantis pude testemunhar os efeitos do protagonismo juvenil 

no maior desenvolvimento destes alunos.  

Por conta desta última experiência fui convidado, nos anos 2000, para coordenar o 

Centro Social Irmão Lourenço, ligado à Congregação dos Irmãos Maristas, que desenvolvia 

atividades sócio educativas com centenas de crianças e adolescentes, numa comunidade situada 

no bairro de São Miguel Paulista. Entre os trabalhos desenvolvidos na Coordenação Geral deste 

Centro Social, menciono pesquisa realizada pelos quatrocentos adolescentes atendidos pelo 

Projeto Agente Jovem (uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e o Governo Federal) com 

os moradores desta localidade. Em parceria com a ONG Ação Educativa foram recolhidos e 

analisados, dados referentes à renda salarial, escolaridade, chefia de família, hábitos culturais 

dos moradores.  

Ainda nesta década, entre 2000 e 2010, atuei como presidente do Fórum para o 

Desenvolvimento da Zona Leste, entre 2004 e 2005, e como Diretor de Cultura e Educação nos 

demais anos. Entre as experiências acumuladas neste período, cito a organização de vários 

seminários e estudos promovidos em parceria com a USP Leste, a EACH (entre 2005 e 2008) 

e a UNIFESP (de 2009 em diante) que resultaram na participação na coordenação do 

Movimento pela UNIFESP e Observatório de Políticas Públicas da Zona Leste. Nesta fase, 

desenvolvi mais interesse e participei de várias ações relacionadas ao binômio “Educação e 

Desenvolvimento Local”, o que me aproximou de parte das temáticas que procuro desenvolver 

nessa tese.  

Mais a partir de 2010, venho participando da Coordenação do Movimento Nossa 

Itaquera cujo grupo de professores, de educadores, assistentes sociais e arquitetos voluntários 

de outro coletivo, o “Comunidades Unidas da Zona Leste”, acompanhamos e colaboramos na 

organização da população de favelas da região que estão sendo ameaçadas de remoção. A 

experiência desta ação militante e pedagógica interdisciplinar foi registrada no livro “Pesquisa 

e Ação: A Educação Comunitária e a Luta pela Moradia Popular em Itaquera”.  

Todas estas experiências, que combinavam pesquisas comunitárias com estudos 

promovidos nas instâncias da Educação Básica, me estimularam a aprofundar estes estudos, 

com o suporte da academia. Por esta razão, entre 2008 e 2011, desenvolvi, como trabalho de 

dissertação de mestrado, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a pesquisa 

intitulada “Política Educacional para o Ensino Médio e Educação Técnica no Estado de São 

Paulo – Expectativas dos Estudantes de Quatro Unidades Escolares da Zona Leste da Capital e 

a Disputa Ideológica na Educação”.  
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Esta pesquisa, no mestrado, analisou a Política Educacional adotada para o Ensino 

Médio e Educação Técnica do Centro Paula Souza, da Rede Pública de Ensino de São Paulo e 

as expectativas educacionais de estudantes de quatro escolas públicas (duas de Ensino Médio e 

duas Escolas Técnicas) localizadas em áreas próximas ao extremo da Zona Leste da Capital de 

São Paulo. Nessa análise da Política Educacional foi dada ênfase ao período iniciado em 1995 

quando o Estado de São Paulo passou a ser governado pelo grupo político que controlaria a 

Política Educacional neste Estado desde então, com atenção especial à última fase deste período 

que coincide com a aplicação dos questionários e realização de entrevistas com os alunos das 

escolas pesquisadas. Para esta análise foram utilizados, principalmente, os referenciais teóricos 

da tradição marxista (Aparelho Privado de Hegemonia, Classes Sociais e Consciência de 

Classe). Com o auxílio destes conceitos, foram analisadas as disputas que marcaram a atuação 

dos vários sujeitos em ação no processo de implantação da Política Educacional no Estado. E, 

em meio a esta acirrada disputa ideológica entre defensores e críticos das medidas neoliberais 

na Educação, é que foram levantadas as expectativas e opiniões dos estudantes, com o objetivo 

de compreender os modos pelos quais chegaram e foram assimilados estes confrontos, nas 

escolas, pelos estudantes e como seriam as formulações que os próprios estariam elaborando 

sobre a situação do ensino, a partir do que vivenciavam nas unidades de ensino.  

Tendo realizado esta pesquisa que tratou das expectativas de alunos do Ensino Médio e 

Técnico frente à política educacional da Rede Estadual, voltei meu interesse, daí em diante, ao 

estudo sobre os trabalhos de pesquisa e envolvimento comunitário que são realizados por 

estudantes e educadores do Ensino Fundamental.  

Com esta finalidade, de conhecer melhor os trabalhos de pesquisa feitos por professores 

e alunos, voltados ao estudo da realidade local, fui um dos proponentes e organizadores, no ano 

de 2013, do Congresso Educacional “Zona Leste: Currículo e Território”, realizado através de 

parceria entre as Diretorias Regionais de Educação de Itaquera, São Mateus, São Miguel 

Paulista, Guaianases e Penha e uma universidade da região, a UNICASTELO, que contou 

também com apoio das Diretorias de Ensino da Rede Estadual, Lestes 1, 2, 3 e 4.  

Participaram desta semana de trabalhos, cerca de 1400 pessoas com público que 

equilibrou a representação de professores das duas redes públicas e alunos dos Cursos de 

Pedagogia, História, Geografia e Serviço Social da Universidade parceira.  

Como saldo deste congresso e de outras iniciativas realizadas neste mesmo ano, voltadas 

para temática semelhante (o Curso Estudo sobre a Realidade Local, organizado pela DRE 

Itaquera em parceria com o Instituto Lidas para professores desta Diretoria; e o Seminário 

‘Educação Como Desenvolvimento Local”, organizado por dezenas de instituições 
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educacionais e comunitárias, públicas e privadas, na USP Leste) foram criados, com a 

participação de educadores da DRE Itaquera, os Grupos de Estudos sobre o Território que estão 

promovendo reuniões quinzenais de leitura e produção de escrita sobre esta combinação 

temática: educação, currículo e comunidade. 

A decisão de apresentar o projeto de pesquisa para esta tese, no ano de 2014, foi 

favorecida pela circunstância de ter a constituição destes grupos de estudos de educadores 

interessados em temas da realidade de suas localidades e respectivas comunidades (condições 

econômicas e sociais, saúde, cultura, transporte, moradia, etc) e a construção de conhecimentos 

sobre estas questões que foram aproveitados como conteúdo para o enriquecimento do currículo 

escolar. 

A outra circunstância favorável foi o início da vigência de um novo ordenamento 

curricular na Rede Municipal de Educação, nesse ano de 2014, que implantou novos ciclos no 

Ensino Fundamental: o da Alfabetização (1º, 2º e 3º anos), o Interdisciplinar (4º, 5º e 6º anos) 

e o Autoral (6º, 7º e 8º anos). E dentro da proposta deste último ciclo, o Autoral, a sugestão de 

que os alunos elaborassem os Trabalhos Colaborativos de Autoria - T.C.A.s, que implicaram 

não apenas no estudo sobre assuntos da comunidade como também a devolutiva para esta 

comunidade assim como alguma forma de intervenção a partir das pesquisas, na qual a estava 

situada a escola do aluno, do trabalho que os estudantes realizaram em grupo.  

A presente pesquisa também se realizou no contexto de grandes mudanças verificadas 

na região, impulsionadas pelos projetos relacionados à construção da Arena Corinthians para a 

Abertura da Copa Mundial de Futebol, neste ano de 2014 (adequação do sistema viário, de 

transportes e habitacionais), que por sua vez, tanto serviram de estímulo à curiosidade destes 

alunos que produziram os Trabalhos Colaborativos de Autoria como ainda dos educadores 

reunidos nos Grupos de Estudos sobre o Território.  

Quando o tema do “Estudo da Realidade Local” foi desenvolvido pela primeira vez, de 

forma sistemática e apoio oficial, na Rede Municipal de Educação da Cidade de São Paulo, 

integrava o conjunto das reformas curriculares implementadas por Paulo Freire, como 

Secretário Municipal de Educação, entre os anos de 1989 e 1991, na gestão petista de Luiza 

Erundina. O Estudo da Realidade Local constituía uma das etapas do trabalho interdisciplinar 

proposto para as equipes das escolas municipais. 

 Com a derrota do PT nas eleições municipais seguintes, o trabalho interdisciplinar e a 

realização de estudos sobre a realidade local não foram estimulados pelas administrações 

posteriores, neste município, e inseridas em outro contexto – o Currículo da Cidade, lançado 
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em dezembro de 2017 - embora esta curta experiência inspirasse trabalhos semelhantes que 

foram realizados em outras cidades do País.  

Passados mais de vinte anos desde aquela primeira tentativa realizada no município de 

São Paulo, num momento em que esta cidade vivenciou uma nova reorganização curricular em 

sua rede pública de ensino, foi  possível identificar o estudo da realidade local como uma das 

possibilidades de atividades previstas no rol de trabalhos sugeridos para a fase do Ciclo Autoral 

e, em especial, como integrante da sequência de passos previstos para serem realizados pelos 

alunos nos Trabalhos Colaborativos Autorais.  

Este reaparecimento, porém, aconteceu em contexto muito distinto do original. Naquela 

época, início dos anos noventa, as mudanças que marcaram o avanço das políticas influenciadas 

pelo neoliberalismo ainda estavam começando a ganhar força no Brasil.  Nas duas décadas 

seguintes é que seriam consolidadas as reformas que trariam no bojo da globalização e novo 

pensamento hegemônico, as estratégias implementadas na maior parte dos países que foram 

sustentadas na padronização curricular e nas avaliações externas realizadas em escala nacional.  

E uma primeira questão que se colocou diante deste quadro é se ainda faria sentido, num 

contexto de economia mundial cada vez mais interdependente com consequências de 

intensificação tanto da demanda por formação que prepare os estudantes para o mercado de 

trabalho  altamente competitivo como também  de trocas culturais entre as nações, com povos, 

grupos sociais, e étnicos dos mais diversos (trocas facilitadas pelas novas tecnologias de 

informação), a permanência do estímulo para que alunos estudem a realidade de suas 

localidades e temas de interesse de suas respectivas comunidades.  

Permaneceria válido o estudo da realidade local? Este estudo é compatível com a 

demanda por conhecimentos de maior amplitude, pelas exigências dos testes nacionais e 

internacionais? É compatível com a preocupação de melhorar os níveis de proficiência dos 

alunos e desempenho medido por indicadores como o IDEB, através da Prova Brasil?  

Estas questões surgiram em momento em que a cidade constatou que não ocorreram nos 

últimos anos mudanças significativas no desempenho dos alunos, nestes indicadores externos 

e internos, no município mais rico do País, a despeito de nesta cidade ter sido abandonada, faz 

tempo, a preocupação oficial em estimular atividades pedagógicas baseadas no estudo do meio. 

O estudo que desprezou as problemáticas locais, que ignorou os temas que dizem respeito às 

comunidades das escolas, também não foi capaz de promover melhorias substanciais no 

aprendizado dos alunos das regiões mais pobres.  

Diante deste múltiplo fracasso e quadro de descrença daí resultante quanto às 

possibilidades efetivas de melhoria na qualidade social da educação a administração municipal 
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que, assumiu o mandato 2013-2016, apresentou para a Escola Municipal Pública alguns 

desafios. O primeiro foi o de combinar esforços para a melhoria da aprendizagem dos alunos e 

no desempenho destes nas variadas avaliações a que eram submetidos com a ampliação do 

conhecimento destes alunos e seus professores a propósito das comunidades a que pertenciam 

(uma das possibilidades abertas pelos Trabalhos Colaborativos Autorais, que serão feitos pelos 

alunos no novo Ciclo Autoral).   

Os citados grupos de alunos e professores conseguiriam satisfazer, simultaneamente: 

parte das demandas de conhecimentos sobre e para suas comunidades; as demandas, exigências 

do seletivo mercado de trabalho que também estão relacionadas às necessidades de 

sobrevivência dos alunos e seus familiares; as suas próprias expectativas de aprendizagem? 

Não tendo a pretensão de dar conta de todas essas questões, nos dispusemos basicamente 

a focar no aspecto já citado acima, relacionado ao enriquecimento curricular que entendemos 

existir com a produção dos Trabalhos Colaborativos de Autoria. Um enriquecimento curricular 

em termos gerais considerando a variada gama de assuntos que foram estudados pelos alunos, 

nesses primeiros anos de implementação da proposta.  

Mas um enriquecimento que, no nosso entendimento, pode ser analisado, especialmente, 

no seu aspecto político tendo em vista a proposição de que esses TCAs resultassem em projetos 

de intervenção social. Por essa razão, foi esse aspecto, o político, que visamos analisar mais 

profundamente. 

 

1.1 Objetivos da Pesquisa 

 

Essa tese tem como objetivo geral a análise do processo de implantação dos Trabalhos 

Colaborativos de Autoria identificando suas dificuldades e conquistas nas escolas pesquisadas 

para ter uma mostra que contribua no estudo desse novo projeto no âmbito maior do município; 

e como objetivos específicos: a análise de como esse projeto, nas escolas pesquisadas, abordou 

ou não temas mais políticos, numa perspectiva de crítica social, no contexto de uma época em 

que cresce a pressão pela progressiva despolitização do currículo; e entre os eventuais avanços 

obtidos nessa dimensão mais política, qual o peso da expressão curricular socialmente mais 

crítica, aquela identificada com a análise dos condicionantes econômicos que resultam da 

constituição da sociedade dividida em classes? Estariam esses elementos presentes na 

elaboração dos Trabalhos Colaborativos de Autoria?  
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E esta presença ou ausência, se explicaria por razões exclusivamente internas, sob a 

responsabilidade única dos alunos e educadores envolvidos, ou haveria relação dessa 

presença/ausência com os movimentos gerais verificados na sociedade brasileira e 

internacional, em seus meios educacionais.  

Antes, porém, de entrar na análise dos TCAs que foram produzidos nas escolas 

pesquisadas, vale conhecer o material que foi utilizado na preparação dos professores e alunos 

que seriam envolvidos nessa atividade. E no caso dos professores, cabe destacar o contido no 

próprio documento intitulado Programa Mais Educação São Paulo (Subsídios para a 

Implantação) que além de trazer a fundamentação, princípios, propostas e metodologias de todo 

o programa implantado em 2014, apresentou ainda, entre 21 Notas Técnicas, algumas dedicadas 

especialmente ao Ciclo Autoral. A Nota Técnica nº 6, por exemplo, inicia com a descrição do 

que seria o Ciclo Autoral. 

 

O Ciclo Autoral abrange do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Esse ciclo se 

caracteriza pela construção do conhecimento a partir de projetos curriculares 
comprometidos com a intervenção social e se concretiza com o Trabalho Colaborativo 

de Autoria – T.C.A. – elaborado pelo aluno e acompanhado sistematicamente pelo 

professor orientador de projeto. Alunos e professores se engajarão no processo de 

elaboração do T.C.A. desde o 7º ano, processo que será concluído no 9º ano. Os 

projetos curriculares visam à participação com autoria e responsabilidade na vida em 

sociedade de modo que o aluno, ao intervir no âmbito das experiências do grupo 

familiar e escolar, possa tornar mais justas as condições sociais vigentes. A educação, 

enquanto constructo humano, é pensada como forma de intervenção social (SÃO 

PAULO, 2014a, p. 80). 

 

A proposta então é pensada para acontecer ao longo dos três anos que constituem o Ciclo 

Autoral. E mesmo que em muitas escolas a experiência tenha começado com passos mais 

modestos, restritos ao nono e último ano do Ensino Fundamental, o desafio de “intervir no 

âmbito das experiências do grupo familiar e escolar” visando atuações que tornem “mais justas 

as condições sociais vigentes” dão uma dimensão política ao trabalho que, por sua natureza, se 

torna de interesse mais amplo, devendo ser compartilhado. 

 

A elaboração do T.C.A., concebido como sistematização dos projetos e pesquisas 

realizados ao longo do Ciclo Autoral e idealizado como forma de devolutiva à 

problematização da comunidade local, deve levar em consideração que: 1) a formação 

da identidade só é possível com o outro, de tal modo que o indivíduo torna-se um ser 

social, com obrigações éticas e morais, em um processo constante de desenvolvimento 
da responsabilidade consciente e ativa. 2) a permanência no mundo de forma 

consciente significa saber intervir e não apenas constatar. 3) A participação 

compreende aprender de forma compartilhada, superando a ideia de participação 

concebida como a soma de participações individuais (SÃO PAULO, 2014a, p. 80). 
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Percebemos, nesse trecho do documento que a partilha é recomendada para acontecer 

tanto no processo da pesquisa, que levaria ao aprendizado coletivo, compartilhado, como 

também deve acontecer para fora da escola, de modo a tornar o trabalho conhecido pela 

comunidade local. Assim, escola e comunidade podem também, além de constatar, intervir 

nessa realidade então melhor conhecida.  

E por ser uma proposta praticamente inédita, no ensino fundamental, da pesquisa 

resultar em projeto de intervenção social, essa foi explicada em documento elaborado pela SME 

que foi destinado aos alunos: o Plano de Navegação do Autor. Neste plano foi apresentado o 

conceito de Intervenção Social. 

 

O destino dos projetos não é o arquivo escolar nem o fundo empoeirado das gavetas. 

Sua finalidade é tornar-se coisa pública, interpretação de mundo e a possibilidade de 

participação nele. Os problemas do mundo podem ser econômicos, políticos, afetivos, 

culturais e éticos. A diversidade, o respeito às minorias, o tratamento da liberdade e 

da justiça, a consciência ecológica planetária são campos de estudo e trabalho dos 
projetos de intervenção social e de autoria coletiva. Mas o que tudo isso quer dizer? 

Significa que o céu é o limite, vocês podem optar pelas áreas de meio ambiente, saúde, 

educação, arte, defesa dos direitos etc., enfrentando problemas como a fome, a 

violência, a guerra, a corrupção e tantos outros. Só que tudo isso deve ser registrado 

(SÃO PAULO, 2014b, p. 9). 

 

A princípio, a Secretaria resistiu em lançar esse material esmiuçando as etapas do que 

seria um Trabalho Colaborativo de Autoria, até para que cada escola ficasse totalmente livre 

para trilhar seu caminho, mas os próprios professores requisitaram um material de apoio com 

informações e propostas básicas tendo em vista o ineditismo da sugestão. E para isso, foi 

elaborado esse Plano de Navegação do Autor, contendo sugestões do que seriam os oito passos 

fundamentais do trabalho. 

 

O passo inicial está em perceber a realidade e decidir o que será feito. Um projeto de 

intervenção nasce de questões corajosas, amplas, éticas, humanizadoras; questões de 

justiça, de criatividade, de democracia, de liberdade. São questões que tocam o mundo 

e não só a cidade ou o país, como a desigualdade social, a mobilidade urbana, o 

racismo, entre outras coisas (SÃO PAULO, 2014b, p. 14). 

 

Nesse primeiro passo fica visível a preocupação em não restringir a temática a questões 

locais. Nesse sentido, a proposta não seria confundida com os antigos estudos da realidade local, 

apenas. As questões mundiais, amplas, globais, seriam bem-vindas também. Entre o que faz 

lembrar a experiência anterior do Projeto da Interdisciplinaridade do período em que Paulo 

Freire esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo temos esse trabalho 
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com questões que lembram os Temas Geradores, de um lado, e de outro, a indicação da 

importância de se considerar o conhecimento já trazido pelo aluno. 

 

O segundo passo é imaginar o que pode ser feito a partir daquilo que você já sabe e 

acredita que pode estudar mais para propor uma ação de intervenção social. Por 

exemplo, se o tema for o destino do lixo, vocês podem optar por implementar a coleta 

seletiva na escola (SÃO PAULO, 2014b, p. 14). 

 

O Plano de Navegação, a seguir, avança ao indicar o que seria um trabalho de pesquisa 

mais sistematizada com o recurso de leituras, levantamento bibliográfico, entrevistas e divisão 

das tarefas. 

 

O terceiro passo é conhecer melhor o que se deseja fazer: quem já pensou nisso antes? 

O que já foi feito? Nessa fase é que a investigação vai a fundo com leituras, pesquisas, 

visitas a bibliotecas, a museus, entrevistas com pessoas do bairro, da família, de 

órgãos públicos. É preciso organizar o trabalho, definir o grupo e as tarefas da cada 

um dos envolvidos (SÃO PAULO, 2014b, p. 15). 

 

O passo seguinte é o que sugere a identificação da relação entre o que está sendo 

proposto para pesquisar com os conhecimentos já trabalhados na sala de aula. “O quarto passo 

é relacionar as matérias do conhecimento e as lições que já aprendeu ou está aprendendo agora 

com o que pode ser feito” (SÃO PAULO, 2014b, p. 15). A seguir, são propostas as etapas 

relacionadas aos aspectos metodológicos do trabalho, o como fazer, com o quê, com quem. 

 

O quinto é procurar conhecer quais são os recursos necessários, tanto materiais 

(computador, papel para impressão, internet, câmera fotográfica, cartolina, figurino, 

violão, gravador, etc.) quanto humanos (parceiros, colaboradores, pessoas que 

precisam ser entrevistadas, etc.); o sexto passo é o fazer propriamente dito, ou seja, a 

hora de colocar a mão na massa. Conte sempre com a ajuda de seu professor 

orientador. E registre com o grupo as etapas, as dúvidas e continue estudando (SÃO 

PAULO, 2014b, p. 15-16). 

 

Os próximos e últimos passos são aqueles relacionados às etapas da devolutiva para a 

comunidade do resultado da pesquisa. São os momentos da partilha. 

 

O sétimo é preparar a primeira apresentação do projeto para a comunidade, pensar em 

como o grupo irá contar o que está fazendo. Pode ser por meio de um programa de 
rádio comunitária, um vídeo, um documentário, um cartaz, uma palestra, etc. É o 

momento de verificar o que já se alcançou, rever os processos e também pedir ajuda 

se necessário. O oitavo passo é compartilhar. Sua apresentação pode ser feita em 

ambientes amplos da escola que extrapolem a sala de aula como o pátio, as quadras, 

o teatro se houver, ou até mesmo fora dela como na praça, na subprefeitura, em algum 

museu, parque, outra escola, etc. O clima de festa que encerra os trabalhos é essencial 

para marcar o resultado e trazer significado para a aprendizagem não só de cada aluno-
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autor, mas de todos os que participaram dessa história (SÃO PAULO, 2014b, p. 16-

17). 

 

Pelo que vimos nas sugestões desse Plano de Navegação, são colocadas várias 

possibilidades quanto ao formato do resultado. O receio era que não ficando explícita essa 

abertura, houvesse o predomínio de tratados exclusivamente escritos, quando a intenção era a 

de também estimular o uso de novas tecnologias na pesquisa e apresentações.  

A implantação do TCA, compreendido então como uma proposta de expansão ou 

enriquecimento curricular com viés marcadamente político evidenciado pela sugestão da 

intervenção social, aconteceu, entretanto, no contexto de crescimento de propostas, no 

município de São Paulo e no País, que estavam direcionadas para outro sentido, o da contenção 

ou empobrecimento quanto ao aspecto político do currículo: os movimentos “Escola Sem 

Partido” e “Contra as Questões de Gênero e Orientação Sexual na Educação”. E por essa razão, 

também foram incluídas tanto no questionário aplicado como no roteiro para as entrevistas com 

alunos e professores, as questões relacionadas ao conhecimento sobre o Movimento “Escola 

Sem Partido” e polêmica envolvendo a inclusão/exclusão das Questões de Gênero no Plano 

Municipal de Educação. 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

A pesquisa aqui relatada teve como objetivo geral analisar o processo de implantação 

dos Trabalhos Colaborativos de Autoria, nos últimos anos do Ciclo Autoral do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo. Constituindo uma das 

novidades trazidas com a reorganização curricular promovida pela administração do Prefeito 

Fernando Haddad, esse projeto consiste na tarefa que os alunos, em grupo, devem elaborar, nos 

7ºs, 8ºs e 9ºs anos desse Ciclo Autoral, como trabalho de conclusão de curso no qual recomenda-

se que haja, como resultado da pesquisa, uma proposta final de intervenção social que aponte 

benefícios para a comunidade. Dentro do período de vigência do projeto, iniciado no ano de 

2014, a pesquisa se deteve na análise dos trabalhos realizados no ano de 2016, último ano da 

referida administração municipal. E foi realizada com alunos e professores de quatro unidades 

escolares situadas na Subprefeitura de Itaquera, localizada na Zona Leste do Município. Dentro 

da área foi escolhida uma escola para cada um dos distritos que integram essa subprefeitura: 

Itaquera, José Bonifácio, Parque do Carmo e Cidade Líder.  

Para a análise dos trabalhos, foi utilizada a pesquisa documental com o estudo dos 

textos, site, legislação e material didático produzidos pela administração para a implantação do 

novo projeto, tanto aqueles destinados aos professores como os documentos produzidos para os 

alunos. Também foram analisadas as respostas dadas por esses dois grupos, professores e alunos 

a questionários que levantaram dados gerais relacionados ao trabalho que esses alunos tinham 

realizado sob orientação dos respectivos professores. Professores e alunos também foram 

ouvidos em entrevistas realizadas em grupos focais. A análise ainda levou em conta o contexto 

das mudanças locais, nacionais e internacionais que marcaram a disputa na educação, nos 

últimos anos, notadamente na área do currículo, utilizando-se dos conceitos de comunidade 

(TÖNNIES, 1995; BAUMAN, 2003) e totalidade (KOSIK, 1976; NETTO, 2011) para definir 

a estratégia de vincular a análise da implantação desse projeto no microterritório, com o 

contexto de mudanças e disputas verificadas em outras escalas mais globais. E para tratar dessa 

disputa no campo do currículo (APPLE, 2003), foram utilizados os conceitos de dialética 

(PINTO, 1979; KOSIK, 2011) e hegemonia (GRAMSCI, 1986), principalmente.  

A primeira parte desta tese traz a Fundamentação Teórica e Metodológica da pesquisa 

que foi desenvolvida e, em seguida a descrição dos territórios das quatro unidades analisadas.  

A segunda parte traz os contextos em que foram produzidos os Trabalhos Colaborativos 

de Autoria analisados, o municipal, o estadual e o nacional, com destaque para as disputas 
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políticas envolvendo as questões de gênero, orientação sexual e etnia, bem como a repercussão 

das teses defendidas pelo Movimento Escola Sem Partido.  

A terceira parte traz a análise das falas dos alunos e educadores que responderam aos 

questionários e participaram das entrevistas com grupos focais.  
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PRIMEIRA PARTE 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO 

TERRITÓRIO 

 

3.1 Fundamentação Teórica 

 

Um dos objetivos iniciais da pesquisa descrita nessa tese era a de enfatizar o processo 

de construção de Trabalhos Colaborativos de Autoria pelos alunos das escolas localizadas na 

região de Itaquera, fazendo a análise daqueles trabalhos que estivessem mais focados em temas 

ou assuntos comunitários. 

E antes de entrar na exposição das razões pelas quais essa disposição teve dificuldade 

para seu total êxito cabe citar alguns motivos dessa opção original. 

Primeiro justificando a escolha do TCA como tema da tese, pois tal organização 

curricular aparecia como uma das principais e desafiadoras novidades constantes da Reforma 

Curricular implantada no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação, na gestão do 

prefeito Fernando Haddad, iniciada em 2013. 

Como uma das propostas de ações constantes dentro de um dos novos ciclos criados, o 

Autoral (correspondente aos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental) a sugestão do TCA dava 

corpo ao espírito presente no próprio título do novo ciclo ao estimular que os estudantes, em 

grupo, fossem autores de pesquisas que resultassem em propostas que constituíssem projetos 

de intervenção social, além do próprio aprendizado que tais ações proporcionassem. 

 

3.1.1 Conceito de Comunidade 

 

E entre os temas previstos para serem tratados pelos alunos, os comunitários ganhavam 

destaque pela presença que essa expressão “comunidade” representa no vocabulário costumeiro 

utilizado pelas pessoas na escola, a maioria das vezes representada pelo termo “comunidade 

escolar”. 

Mas é claro que não era somente a essa comunidade estritamente escolar (conjunto de 

funcionários, alunos e familiares) que o termo reportava, pois já é antigo o reconhecimento da 

importância da escola ter uma boa relação com a outra comunidade, a externa, a de seu entorno. 

E qual comunidade é essa? 
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Os significados que podem ser dados para essa palavra são os mais variados. Muitas 

vezes, no dia a dia da escola, o termo quando usado por diretores de escolas, costuma se 

restringir ao grupo que utiliza a quadra escolar nos finais de semana. E nessa versão, a expressão 

muitas vezes carrega a tensão de uma relação que nem sempre é tranquila.  

Mas o que é a comunidade, afinal? 

Recorrendo, inicialmente, ao autor reconhecido como o teórico da Comunidade, 

Ferdinand Tönnies, temos uma análise que trabalha a conceituação de comunidade sempre 

contraposta à definição de sociedade. E a referência básica diz respeito à associação entre a 

comunidade e o mundo rural, de um lado, e entre a sociedade e o mundo urbano, de outro. 

 

Todo elogio à vida rural destaca a comunidade como mais forte e mais viva entre os 

homens; é a forma de vida comum, verdadeira e duradoura. A sociedade é somente 

passageira e aparente. Pode-se, em certa medida, compreender a comunidade como 

um organismo vivo, e a sociedade como um agregado mecânico e artificial 

(TÖNNIES, 1995, p. 232). 

 

Além de contrapor como mais verdadeira e viva, a vida na comunidade, à vida em 

sociedade que seria mais mecânica e artificial, Tönnies também diferencia esses conceitos 

quanto à qualidade ou força dos laços que podem unir as pessoas nos dois casos: “Na 

comunidade, há uma ligação desde o nascimento, uma ligação entre os membros tanto no bem-

estar quanto no infortúnio. Já na sociedade, entra-se como quem chega a uma terra estranha” 

(TÖNNIES, 1995, p. 231-232). 

Ao mencionar, na citação acima, o nascimento como ligação primária, Tönnies sinaliza 

seu reconhecimento da família como o primeiro vínculo comunitário, no que chama de 

“comunidade de sangue”, relacionando, a seguir, outros vínculos que considera comunitários: 

Lugar, Espírito, Parentesco, Vizinhança e Amizade. 

 

A comunidade de sangue como unidade de ser ou de existência (wesen) tende a se 

desenvolver como comunidade de lugar, que tem sua expressão direta na habitação 

comum, que, por sua vez, desdobra-se na comunidade de espírito pela atividade e 

condução comuns em uma mesma direção e sentido (TÖNNIES, 1995, p. 239). 

. 

Nessa primeira alocação, os tipos de comunidades descritos por Tönnies parecem 

alinhados de forma a compreender um como sucessor ou consequente do outro. Assim o 

nascimento na mesma família conduziria à circunstância de habitar o mesmo local e partilhar 

ideias em comum. Esses gêneros de comunidades também são agrupados, por Tönnies, de outra 

maneira: 1. Parentesco; 2. Vizinhança; 3. Amizade. 
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O parentesco tem a casa como berço e corpo. A vida é comum sob o mesmo teto 

protetor...a vizinhança é o caráter geral da vida em comum, na aldeia ou entre 

habitações próximas. A mera contiguidade determina numerosos contatos. As 

necessidades do trabalho, da ordem e da administração comuns criam o hábito da vida 

conjunta...a amizade distingue-se do parentesco e da vizinhança pela semelhança a 

partir das condições de trabalho ou no modo de pensar (TÖNNIES, 1995, p. 239-240). 

 

Obviamente foi com o segundo gênero de comunidade indicado, o da vizinhança, que 

trabalhamos preferencialmente no início do desenvolvimento dessa pesquisa. Mas quais seriam 

as características das comunidades, na atualidade, que teriam relação mais próxima com a das 

escolas pesquisadas? 

Ao se falar em comunidade, considerando o contexto desta tese e pensando na realidade 

das escolas analisadas, a qual tipo de comunidade estamos reportando? 

Condizente com o que se observou sobre as condições econômicas e sociais das 

comunidades das escolas pesquisadas, essas possuem as características da pobreza e exclusão 

social. 

 

Esse entendimento sobre comunidade e sociedade parece muito próximo ao que se 

compreende atualmente, principalmente com relação à comunidade, que hoje faz 

quase sempre referência a grupos minoritários, excluídos e pobres, que por assim ser, 

vivem em comunidade na tentativa de se fortalecer e conseguir sobreviver frente às 

condições impostas pela sociedade (PICHLER, 2012, p. 22-23) 

 

Temos então, ainda atualmente, a contraposição entre a comunidade que busca se 

proteger e a sociedade tida como ameaçadora. E qual seria essa sociedade e quais seriam suas 

ameaças? 

Uma das principais marcas da sociedade atual é a chamada marca da globalização que 

não nos permite deixar nenhuma comunidade livre de suas influências.  E essa globalização 

teria entre suas características, junto com a reprodução ampliada do capital, universalizando-se 

a ponto de romper com todas as fronteiras nacionais, também a universalização de culturas, 

idiomas e ideologias dominantes, esvaziando parte do poder dos territórios nacionais e locais. 

 

Todas essas características da globalização, configurando a sociedade universal como 

uma forma de sociedade civil mundial, promovem o deslocamento das coisas, 

indivíduos e ideias, o desenraizar de uns e outros, uma espécie de desterritorialização 

generalizada (IANNI, 2005, p. 58) 

 

Se concordamos que são essas as consequências atuais do processo de globalização na 

sociedade, de “desterritorialização generalizada”, qual o sentido, então, de numa pesquisa sobre 

temas estudados em escolas, dar atenção aos aspectos territoriais ou locais? O que permaneceria 
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de territorialmente específico no estudo de alunos de algumas escolas? O que significaria 

atentar para as particularidades locais dos temas estudados? E esse fazer, do estudo das 

problemáticas locais conflitaria necessariamente com o estudo sobre temáticas de maior alcance 

social e territorial? 

Inicialmente entendemos que não cabe distinção tão radical, nem em termos conceituais, 

entre o que seria comunitário, ou local, de um lado, e o que seria amplamente social, ou global, 

de outro. Nesse sentido, concordamos com Orlando de Miranda, estudioso de Tönnies, para 

quem: 

 

Nenhum dos modelos subsiste, evidentemente, em estado puro. Na prática, a 

comunidade (histórica) é uma unidade incompleta, fragmentada pelas tendências 
societárias. E a sociedade, (também histórica), uma reunião de fragmentos, mantidos 

próximos, não desagregados pela persistência da tendência comunitária. Ou, em 

outros termos, como sujeito particular, comunidade e sociedade constituem uma 

unidade em contradição (MIRANDA, 1995, p. 66) 

 

Segundo, também entendemos que a própria persistência atual da tendência 

comunitária, como prática ou modelo idealizado de convivência, representa uma forma de 

resistência aos efeitos nocivos da globalização que desloca e isola a todos para viverem todos 

livres, cada um com os recursos que herdou ou conseguiu angariar, mas sempre cada vez menos 

seguros (tanto os que possuem como os que não possuem tais recursos). 

 

Uma consequência particularmente pungente da nova rede global de dependências, 

combinada ao gradual, mas inexorável desmantelamento da rede institucional de 

segurança que costumava nos proteger das oscilações do mercado e dos caprichos de 

um destino determinado por ele, é paradoxalmente (embora não surpreendente de um 

ponto de vista psicológico) o aumento do valor do lugar (BAUMAN, 2003, p. 100) 

 

Se, por um lado, a constituição da comunidade pode significar uma defesa ante as 

inseguranças sociais nessa etapa do desenvolvimento capitalista, não é difícil, conforme a 

composição social e/ou étnica dessa comunidade, a trincheira que seria de proteção, assumir a 

característica de gueto. Isto é o que é lembrado por Zygmunt Bauman, ao mencionar estudos 

de Loïc Wacquant, sobre os guetos negros norte-americanos e cités francesas: 

 

Os guetos negros norte-americanos, como dissemos, são a sedimentação de uma dupla 

rejeição, combinando classe e raça – e a cor da pele mantém os moradores do gueto 

em sua prisão com mais firmeza que um exército de carcereiros. De outro lado, as [...] 
cités francesas, áreas operárias com grande aporte de imigrantes, têm uma população 

racialmente mista e seus jovens enchem o tempo indo para as áreas prósperas de classe 

média onde podem, pelo menos, andar pelos shoppings [...]. Nem nos guetos nem nas 

cités francesas, contudo, é possível livrar-se do poderoso estigma territorial ligado à 

moradia numa área publicamente reconhecida como “depósito” de pobres, de casas 
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de trabalhadores decadentes e grupos marginais de indivíduos (BAUMAN, 2003, p. 

108). 

 

A definição acima caberia tranquilamente nas comunidades às quais pertencem as 

escolas analisadas nessa tese, comunidades antes tratadas como “favelas”, mas cujo estigma do 

termo levou à amenização do tratamento ou ocultação da segregação através da designação de 

“comunidade”.  

Se serão analisadas comunidades urbanas, muitas vezes como expressões que 

substituem a denominação mais recentemente evitada de favelas e núcleos habitacionais com 

características assemelhadas (lugares de maior pobreza alvos de preconceito), mas que 

sustentam vínculos permanentes com o exterior, através da troca de mercadorias, fornecimento 

de mão de obra, ligações familiares, profissionais, sociais, presenciais ou eletrônicas, de toda 

sorte, não será possível compreender profundamente os fenômenos sociais presentes nessas 

comunidades, mesmo os aparentemente locais, sem o conhecimento das conexões existentes 

entre a comunidade estudada e o ambiente exterior.   

A contraposição entre comunidade e sociedade, assim, configuraria uma falsa 

dicotomia. Então mesmo a análise das questões locais que se apresentarem deve levar em conta 

os diversos níveis de abrangência, as várias conexões entre elementos internos e externos 

visando uma compreensão global dos fenômenos. Uma visão da totalidade social. Uma não 

existe sem a outra. 

 

3.1.2 Conceitos de Totalidade e Dialética 

 

E o que seria essa totalidade a ser buscada? Segundo Kosik, totalidade não significa 

todos os fatos, mas a busca de sua compreensão. 

 

Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do 

qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido. Acumular todos os fatos não significa ainda conhecer a 

realidade; e todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constituem, ainda, a 

totalidade. Os fatos são conhecimento da realidade se são compreendidos como fatos 

de um todo dialético – isto é, se não são átomos imutáveis, indivisíveis e 

indemonstráveis, de cuja reunião a realidade saia constituída – se são entendidas como 

partes estruturais de um todo (KOSIK, 1976, p. 44). 

 

E compreender os fatos como um todo dialético, no caso do estudo sobre os modos pelos 

quais foram abordados os temas dos Trabalhos Colaborativos de Autoria, incluindo também a 
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razão da escolha de determinados temas em detrimento de outros, significa buscar as 

contradições presentes nesses processos seletivos, as disputas de visões e interesses, o exercício 

do poder, o domínio e a submissão, o convencimento e o consentimento. E a relação destas 

disputas, às vezes inicialmente compreendidas como apenas locais, com as disputas maiores 

das quais esses embates regionais são desdobramentos. 

 

A questão da compreensão unitária do processo histórico surge necessariamente com 

os estudos de cada época e de cada setor parcial, entre outras coisas. E é aqui que se 

revela a importância decisiva da concepção dialética da totalidade, pois é inteiramente 
possível que alguém compreenda e descreva de forma correta os principais pontos de 

um acontecimento histórico, sem que por isso seja capaz de compreender esse mesmo 

acontecimento naquilo que ele realmente representa, em sua verdadeira função no 

interior do conjunto histórico ao qual pertence, isto é, sem compreendê-lo no interior 

da unidade do processo histórico (LUKÁCS, 2003, p. 83). 

 

Entendimento semelhante, na perspectiva da concepção dialética da totalidade com suas 

contradições internas é compartilhada por Paulo Freire, para quem: 

 

Esta mudança de percepção que se dá na problematização de uma realidade concreta, 

no entrechoque de suas contradições, implica um novo enfrentamento com sua 

realidade. Implica admirá-la em sua totalidade: vê-la de “dentro” e, desse “interior”, 

separá-la em suas partes e voltar a admirá-la, ganhando assim uma visão mais crítica 
e profunda da sua situação na realidade que não condiciona. Implica uma apropriação 

do contexto (FREIRE, 1979, p. 33). 

 

Com base nessa compreensão serão analisados os Trabalhos Colaborativos de Autoria 

desenvolvidos nas escolas pesquisadas no contexto de importantes disputas que marcaram a 

definição de determinadas políticas nas áreas da Educação, no período estudado, no âmbito 

municipal, estadual e nacional. Desde cada uma das unidades escolares pesquisadas, passando 

pelos territórios dos distritos em que estão localizadas, bem como as demais instâncias já 

citadas, cada uma delas constituiria uma totalidade abrangida por outra mais complexa. Sendo 

essa maior “uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, 

constituída por totalidades de menor complexidade” (NETTO, 2011, p. 56). 

Cada uma das escolas, com suas respectivas comunidades, seria então, uma totalidade 

de menor complexidade, o que não significa que não sejam portadoras de especificidades. 

 

Nenhuma dessas totalidades é ‘simples’- o que as distingue é o seu grau de 

complexidade...E se há totalidades mais determinantes que outras...elas se distinguem 

pela legalidade que as rege: as tendências operantes numa totalidade lhe são peculiares 

e não podem ser transladas diretamente a outras totalidades. Se assim fosse, a 

totalidade concreta que é a sociedade burguesa seria uma totalidade amorfa – e o seu 

estudo nos revela que se trata de uma totalidade estruturada e articulada. Cabe à 
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análise de cada um dos complexos constitutivos das totalidades esclarecer as 

tendências que operam especificamente em cada uma delas (NETTO, 2011, p. 56-57). 

 

Essas comunidades, enquanto totalidades, portanto, além de apresentarem 

especificidades teriam o caráter do dinamismo, das permanentes transformações decorrentes de 

suas próprias contradições. 

 

Mas a totalidade concreta e articulada que é a sociedade burguesa é uma totalidade 

dinâmica – seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as totalidades que 
compõem a totalidade inclusiva e macroscópica. Sem as contradições, as totalidades 

seriam totalidades inertes, mortas – e o que a análise registra é precisamente a sua 

contínua transformação. A natureza dessas contradições, seus ritmos, as condições de 

seus limites, controles e soluções dependem da estrutura de cada totalidade – e, 

novamente, não há fórmulas/formas apriorísticas para determiná-las: também cabe à 

pesquisa descobri-las (NETTO, 2011, p. 57). 

 

Essas comunidades, algumas delas alvo de estudos realizados por alunos das escolas 

pesquisadas, cada uma delas, constituiria uma totalidade particular dentro e conectada com 

totalidades mais amplas. 

 

O homem não pode compreender a realidade circundante, sempre limitada, que o 

encerra e à qual tem acesso, aquela que constitui a sua “situação”, e ainda a sua própria 

realidade, senão por via dialética, e por isso tem que se interpretar como um processo 

particular dentro de processos cada vez mais gerais, o da sua comunidade, o da 

espécie, o da evolução biológica, o da produção da matéria viva [...] (PINTO, 1979, 

p. 190). 

 

Nessa citação Álvaro Vieira Pinto entende que a dialética torna possível ao homem se 

situar dentro da comunidade e demais esferas sociais. E o que seria a dialética? 

 

A dialética é o pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em si” e 

sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da realidade. Por 

isso é o oposto da sistematização doutrinária ou da romantização das representações 

comuns. O pensamento que quer conhecer adequadamente a realidade, que não se 

contenta com os esquemas abstratos da própria realidade, nem com sua simples e 

também abstratas representações, tem de destruir a aparente independência do mundo 

dos contatos imediatos de cada dia. O pensamento que destrói a pseudoconcreticidade 

para atingir a concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o 

mundo da aparência se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o 

movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência[...]. A destruição da 
pseudoconcreticidade – que o pensamento dialético tem que efetuar – não nega a 

existência ou a objetividade daqueles fenômenos mas destrói a sua pretensa 

independência, demonstrando o seu caráter mediato e apresentando, contra a sua 

pretensa independência, prova do seu caráter derivado (KOSIK, 2011, p. 20-21). 

 

O referencial desta tese é aquele que concorda com a necessidade de destruir a pretensa 

independência dos fenômenos comunitários e sociais objetos de estudo nos Trabalhos 
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Colaborativos de Autoria das escolas dessa pesquisa. Situaremos esses trabalhos nos contextos 

mais amplos que envolveram, principalmente, algumas discussões relacionadas à Educação, 

nos âmbitos além dos locais, o municipal, o estadual e o nacional. Essa intenção de demonstrar 

a interdependência dos fenômenos não significa, por outro lado, negar a margem de autonomia 

que está presente na iniciativa dos autores locais, os sujeitos sociais de cada comunidade. 

 

A realidade social não é conhecida como totalidade concreta se o homem no âmbito 

da totalidade é considerado apenas e sobretudo como objeto e na práxis histórico-

objetiva da humanidade não se reconhece a importância primordial do homem como 
sujeito (KOSIK, 2011, p. 52-53) 

 

Um reconhecimento que derivaria não apenas do entendimento de que o homem é um 

produtor da realidade social dada, mas que também ele pode ser o transformador dessa realidade 

encontra-se enfatizado no pensamento abaixo. 

 

A realidade pode ser mudada de modo revolucionário só porque e só na medida em 

que nós mesmos produzimos a realidade, e na medida em que saibamos que a 

realidade é produzida por nós. A diferença entre a realidade natural e a realidade 

humano-social está em que o homem pode mudar e transformar a natureza; enquanto 
pode mudar de modo revolucionário a realidade humano-social porque ele próprio é 

o produtor desta última realidade (KOSIK, 2011, p. 22-23). 

 

Nessa concepção, sempre há espaço para a autoria, a invenção, a criação do novo. 

 

Ao contrário do mundo da pseudoconcreticidade, o mundo da realidade é o mundo da 

realização da verdade, é o mundo em que a verdade não é dada e predestinada, não 

está pronta e acabada, impressa de forma imutável na consciência humana: é o mundo 

em que a verdade devém. Por esta razão a história humana pode ser o processo da 

verdade e a história da verdade. A destruição da pseudoconcreticidade significa que a 

verdade não é nem inatingível, nem alcançável de uma vez para sempre, mas que ela 

se faz; logo se desenvolve e se realiza (KOSIK, 2011, p. 23) 

 

Na perspectiva de Marx, segundo Maria Ciavatta, essa criação de novas realidades não 

resultaria de ações de indivíduos isolados, mas de sujeitos sociais. 

 

Em outros termos, Marx introduz a noção da totalidade social que envolve o sujeito. 

Este dá determinados sentidos ao ato de conhecer e ao conhecimento produzido. Não 

se trata mais de um indivíduo isolado, mas de um sujeito social[...]. Daí por que o 

elemento político, o elemento da opção do sujeito, da intencionalidade da ação, está 

sempre presente na concepção marxiana de história. Ao agir e ao conhecer, o homem 

se aperfeiçoa por esse mesmo ato. Mas não se trata de um processo isolado, individual, 
e sim parte de uma totalidade de relações econômicas, políticas, culturais, etc., 

fundamentalmente sociais, construída no ato do homem de produzir e reproduzir a 

vida e de se relacionar nessa produção. É o que Marx chama de concreto real 

(CIAVATTA, 2009, p. 58-59). 
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E quando o fenômeno analisado, como as consequências de uma ampla reforma 

curricular que implanta na maior cidade do País uma reorganização dos ciclos de aprendizagem 

no Ensino Fundamental, implantando um Ciclo Autoral, com proposta de trabalhos 

investigativos feitos pelos alunos que resultem em algum tipo de intervenção social, faz surgir 

pesquisas sobre variados processos sociais que se cruzam (referentes a temas sociais, étnicos, 

de gênero e ambientais, por exemplo), o que nos permite capturar alguma parcela com 

significados menos confusos é o exame de partes dessa realidade, aquelas que possamos 

circunscrever, em micro territórios, como é o caso do proposto nessa pesquisa. 

 

Como apreender o real em suas múltiplas faces, em sua complexidade? É uma 

pergunta que volta a todo instante como parte da preocupação de não se dar por 

esgotada a realidade no objeto singular. Mas, também, pergunta-se: como não se 

perder num universo indefinido e confuso sob o argumento da busca da totalidade 

social de um fenômeno? O exame do papel mediador dos processos sociais, 

articulados em determinada totalidade, é o primeiro passo no empenho de distinguir 

certas parcelas do real em suas múltiplas determinações (CIAVATTA, 2009, p. 135). 

 

E o esforço de apreender o real, nessas parcelas que são os microterritórios das 

comunidades analisadas, reconhecendo o grau de autonomia nesse quadro de referência teórico, 

identificado com o pensamento marxista, parece destoar de sua vertente mais ortodoxa, marcada 

pelo peso dado às estruturas econômicas, tidas como únicas determinantes. Entre os autores 

situados no campo referencial do marxismo, um dos que trazem à tona a importância da luta 

travada no terreno da cultura, linguagem e educação é Antônio Gramsci, filósofo italiano 

responsável pela elaboração de alguns conceitos que favorecem uma leitura menos 

economicista do marxismo. 

 
A importância que tem o “momento cultural” também na atividade prática (coletiva): 

todo ato histórico não pode deixar de ser realizado pelo “homem coletivo”, isto é, ele 

pressupõe a obtenção de uma unidade “cultural-social” pela qual uma multiplicidade 

de vontades desagregadas, com fins heterogêneos, se solidificam na busca de um 

mesmo fim, sobre a base de uma idêntica e comum concepção do mundo...Já que 

assim ocorre, revela-se a importância da questão linguística geral, isto é, da obtenção 

coletiva de um mesmo “clima” cultural (GRAMSCI, 1986, p. 36-37). 

 

Para que se possa esclarecer o contexto de nossa análise o conceito de hegemonia 

desenvolvido por Gramsci é importante norteador. 
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3.1.3 Conceito de Hegemonia 

 

E além da importância da linguística na agregação das vontades em busca de uma 

unidade cultural e social, Gramsci reconhece o papel da Educação para a obtenção de tal 

unidade. 

 

Toda relação de “hegemonia” é necessariamente uma relação pedagógica, que se 

verifica não apenas no interior de uma nação, entre as diversas forças que a compõem, 

mas em todo campo internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais 

e continentais (GRAMSCI, 1986, p. 37). 

 

Na citação acima, Gramsci, menciona conceitos e situações que merecem alguma 

reflexão: o conceito de hegemonia e a “relação pedagógica” verificada tanto no interior das 

nações como no campo internacional. Comecemos pelo conceito de hegemonia. 

 

Gramsci normalmente usa a palavra hegemonia para designar a maneira como um 

poder governante conquista o consentimento dos subjugados a seu domínio – apesar 

de, é verdade, empregar o termo ocasionalmente para designar conjuntamente o 

consentimento e a coerção[...]. O poder da classe dominante é espiritual assim como 

material, e qualquer “contra-hegemonia” deve levar sua campanha política até esse 

domínio, até agora negligenciado, de valores e costumes, hábitos discursivos e 

práticas rituais[...]. Muito toscamente, então, podemos definir a hegemonia como um 

espectro inteiro de estratégias práticas pelas quais um poder dominante obtém o 

consentimento ao seu domínio daqueles que subjuga. Conquistar a hegemonia, no 

parecer de Gramsci, é estabelecer liderança moral, política e intelectual na vida social, 
difundindo sua própria ‘visão de mundo’ pelo tecido da sociedade como um todo, 

igualando, assim, o próprio interesse com o da sociedade geral (EAGLETON, 1997, 

p. 105-108). 

 

Na síntese, transcrita acima, na qual Eagleton resume o que significaria o conceito de 

hegemonia, para Gramsci, é ressaltada a ação espiritual e cultural da classe dominante com o 

propósito de difundir sua “visão de mundo” para toda a sociedade, também é citada a 

possibilidade da “contra-hegemonia” como uma ação política alicerçada nos mesmos campos 

dos valores e costumes. Hegemonia e contra-hegemonia constituiriam então situações de 

disputas políticas no campo da cultura, das ideias e da educação. 

 

Gramsci distingui, no seio da estrutura ideológica, as organizações encarregadas da 

difusão da ideologia daquelas que incorporam, em sua atividade geral, uma ‘fração 

cultural’ [...]. As organizações culturais propriamente ditas são a Igreja, a organização 

escolar e as organizações da imprensa[...]. A organização escolar, seja sob o controle 

do Estado ou de organismos privados, e até as universidades populares formam o 

conjunto cultural da sociedade civil (PORTELLI, 2002, p. 28). 
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A escola, segundo Gramsci, seria então uma das organizações responsáveis pela difusão 

da ideologia, mas, dentro da organização escolar, qual seria seu componente portador do 

conteúdo a ser disseminado? Não seria o currículo? 

 

3.1.4 Currículo 

 

O conceito de hegemonia acima tratado traz um norte para interpretar o próximo desafio 

da pesquisa. É a partir desse conceito que se amplia o próprio conceito de currículo, pois nele 

que tal disputa pela hegemonia vai deitar suas raízes ideológicas e cognitivas. Se no seio da 

organização escolar também ocorre a batalha pela hegemonia, a luta das ideias, onde estaria 

materializado o resultado dessa disputa cultural? É no currículo que se exerceria uma das 

funções reguladoras da sociedade.   

O próprio surgimento e as construções do currículo coincidem com o advento da 

escolarização em massa e fortalecimento dos Estados Nacionais, no momento em que seus 

estabelecimentos de ensino passaram “a admitir um grande número de alunos”, esse currículo, 

ao “associar conteúdos, graus e idades dos estudantes, também se torna um regulador de pessoas 

(GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 18), e consequentemente, dos elementos reguladores da 

sociedade. 

Além de Gimeno Sacristán, outros autores indicariam essa função reguladora do 

currículo que seria intensificada nesses tempos da globalização e hegemonia do pensamento 

neoliberal, com vistas ao atendimento das expectativas do mercado (APPLE, 2003; NEVES, 

2005). E admitir essa necessidade de regular significa reconhecer a existência de conflitos e 

contradições que requereriam tal regulação. 

E mesmo reconhecendo essa diversidade de interesses que tornaria o currículo um 

território controverso, um campo de batalha, Gimeno Sacristán consegue fazer a defesa de um 

currículo que contemplaria a complexidade dos fins educacionais e caráter extremamente 

heterogêneo do alunado, ao oferecer, para todos e todas, entre outras coisas: a ampliação das 

possibilidades e referências vitais dos indivíduos “seja lá de onde vierem”; a transformação das 

“crianças em cidadãos solidários, colaboradores e responsáveis”; e a capacitação “para a 

tomada democrática de decisões” (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 25).  

Mesmo com esse limite marcado pela defesa da educação racional, laica, a amplitude 

de sua proposta não permite reconhecer algum indício de leitura classista ou que chame atenção, 
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por exemplo, para a questão da desigualdade social, e preparo para seu enfrentamento, com a 

mesma ênfase com que é defendida a tolerância com a diversidade cultural.  

Talvez esse ponto tenha sido tratado, por esse autor, de forma mais sutil e indireta no 

momento em que faz a defesa da ampliação das possibilidades e “referências vitais dos 

indivíduos, seja lá de onde vierem”, mas essa menção ignora o fato de que as referências, as 

necessidades e os interesses vitais dos indivíduos podem ser não apenas diferentes, mas também 

antagônicos.  

E que esses antagonismos e contradições podem resultar do diferente acesso que os 

diversos grupos possuem aos bens e serviços nas sociedades mais marcadas pela desigualdade. 

E que o maior conhecimento dessas condições desiguais, e suas causas imediatas e estruturais, 

poderiam compor o currículo nas comunidades na quais esse saber pode ser social e 

politicamente útil. Como vivem e do que adoecem e morrem as crianças (das comunidades de 

suas escolas)? Como vivem e como morrem, ou são mortos, os jovens das diferentes regiões? 

E isto traz outras questões: faz diferença a região? Faz diferença a classe social? Faz diferença 

a cor? 

Se a “compreensão de que o currículo deve considerar as particularidades do grupo de 

alunos a que for dirigido” não significa, porém, que esse deixe de oferecer recursos que 

facilitem a compreensão da totalidade, ou seja, de como estas particularidades vividas pelos 

alunos estão articuladas como o todo social, econômico, cultural e político. O que abrange, 

numa mesma teia, a vila, a aldeia, a comunidade do aluno e os projetos das médias e grandes 

corporações nacionais e internacionais que atuam nesta época do capital mundializado. Enfim, 

no contexto do currículo da escola e do envolvimento dos alunos nele se constitui um desafio 

de síntese e reflexão colocado para os alunos de Itaquera que tiveram que estudar os impactos 

das grandes obras da construção da Arena Corinthians e novos acessos viários na região por 

conta da abertura da Copa Mundial de Futebol. Suas vidas foram tocadas, é certo, mas suas 

mentes ficaram intactas? Suas práticas sociais comunitárias foram sensibilizadas para os riscos 

e mudanças econômicas desastrosas que daí poderiam advir? 

 

3.1.5 O Professor como “Intelectual Orgânico” na batalha curricular pela hegemonia 

 

O desafio citado acima não conseguiria ser adequadamente enfrentado pelos alunos sem 

o apoio dos professores que através da orientação dos Trabalhos Colaborativos de Autoria 

puderam, conforme se analisará mais para frente, estabelecer vínculos mais fortes com os 
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alunos. Vínculos mais significativos, inclusive de identificação com os grupos sociais desses 

alunos. O que remete ao outro conceito formulado por Gramsci, o do intelectual orgânico.   

 

Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo 

da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou 

mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria 

função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no político 

(GRAMSCI, 1979, p. 3). 

 

Conforme veremos mais adiante, uma parte considerável dos professores, considerando 

o local de moradia e a origem social assumida, demonstra pertencer, ou ter pertencido, a grupo 

social semelhante à dos alunos. Nesse caso, caberia a pergunta feita por Ponce e Rosa:  “se os 

professores são – em suas diferentes funções no sistema escolar – intelectuais orgânicos, cabe 

a questão: a que organicidade querem articular o seu trabalho? (PONCE, ROSA, 2014). 

Partindo dessa questão acima, outras perguntas poderiam ser formuladas: podem esses 

professores fazer opções conscientes e consistentes em relação à qual organicidade articular 

seus trabalhos sem um conhecimento mais preciso da realidade social na qual vivem eles 

próprios e seus alunos? Atente-se aqui que tal decisão político-pedagógica quase nunca é 

explícita, fácil e claramente percebida. 

Lembrando que na visão processual do currículo em uma de suas fases de 

desenvolvimento, esse é “interpretado e adotado pelos professores”, podendo nessa 

interpretação do texto curricular, esse ser tanto enriquecido como subvertido pelos leitores 

(GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 26-27), essas interpretações não poderiam ser influenciadas 

por poderosos e parciais veículos midiáticos, portadores de discursos e leituras bem conduzidas 

por “intelectuais orgânicos” a serviço de grupos econômicos e políticos hegemônicos?  

Com mais ou menos influência vinda deste ou daquele segmento político e social, os 

intelectuais orgânicos, na educação, viveriam em constante embate pela produção das propostas 

curriculares. Isso tanto no dia a dia das escolas, dos órgãos dirigentes do Sistema de Ensino e 

universidades como nos momentos mais decisivos da elaboração dos Planos de Educação e 

propostas curriculares dos municípios, estados e País. Em tempos da globalização embates 

semelhantes podem acontecer a partir dos programas e trabalhos que visam a construção de 

propostas curriculares transnacionais.  

No primeiro caso tivemos a aprovação dos Planos Nacional, Estadual e Municipal de 

Educação e está em andamento a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular. E no 

segundo caso, também temos a discussão sobre a construção de uma Base Curricular 
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Transnacional, nos países do Mercosul, nos moldes do que já existe na União Europeia. 

(SILVA; ALMEIDA, 2014; SAHB, ALMEIDA, 2015).  

Antes, porém, de tratar das questões implicadas na construção da Base Nacional 

Curricular Comum e da Base Curricular Transnacional, vejamos como a discussão sobre o 

currículo pode acontecer na sua versão mais imediata e local, tendo em vista a possibilidade 

aberta pelo Trabalho Colaborativo de Autoria e outras sugestões baseadas na ideia do Estudo 

da Realidade Local de promover o enriquecimento curricular através da incorporação de 

conhecimentos produzidos nas próprias comunidades. 

 

3.1.6 O Currículo Comunitário 

 

Fundamentada na ideia do Estudo da Realidade Local, transformada em prática nos anos 

em que o educador Paulo Freire respondeu pela Secretária da Educação no Município de São 

Paulo, uma experiência que foi replicada em vários outros municípios brasileiros (SAUL; 

SILVA, 2009) mais recentemente, como resultado de ação de educadores em lutas comunitárias 

pela habitação popular, na Zona Leste de São Paulo, foi apresentada a proposta do que seria 

uma proposta curricular comunitária. 

 

Uma proposta curricular comunitária que tinha como eixo a promoção, pelas escolas 

da região, de estudos sobre a realidade local, na perspectiva do maior conhecimento 

da região e, principalmente, no estímulo para que estudantes e educadores possam 

pensar o futuro...Deste modo, além de melhor conhecer a história e a realidade local, 

as comunidades educativas responderiam ao desafio da elaboração de projetos para a 

melhoria das condições de vida da população que reside neste território da maior 

capital do País (COSTA, 2014, p. 24). 

 

Se a citação acima traz alguns dos objetivos do que era chamada de proposta curricular 

comunitária, restava definir o currículo que tal proposta produziria. O que seria, então, um 

currículo comunitário? 

 

Comunidade é comunidade de interesses e não apenas de contiguidade; Um currículo 

comunitário compreende a escola pública como escola de e para trabalhadores e 

futuros trabalhadores; Um currículo comunitário é crítico; Um currículo comunitário 

é propositivo; Um currículo comunitário é fruto da organização popular; Um currículo 

comunitário é emancipatório; Um currículo comunitário combina educação formal e 

educação não escolar; Um currículo comunitário ultrapassa a cultura sem abandoná-
la e se torna político; Um currículo comunitário traduz bandeiras de luta; Um currículo 

comunitário é contra-hegemônico (SOUZA, 2014, p. 48-49). 
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Ao frisar que a comunidade é de interesses, a definição acima escapa de apenas abranger 

a localidade territorial, mas ao relacionar à escola pública, organização popular e se abrir para 

a educação também não escolar, acaba situando esse currículo num lugar social, o lugar das 

comunidades mais pobres. Outra característica desse currículo é a da assumida politicidade. O 

currículo é crítico, propositivo e emancipatório, portanto político.  

É um currículo marcado pelo engajamento aberto. E quem se engaja? Para entender 

como um currículo pode ser abertamente engajado, vinculado com as bandeiras ou necessidades 

de determinada comunidade é preciso reconhecer que nesse currículo a comunidade é objeto de 

estudo, mas também é sujeito, na medida em que são as pessoas da comunidade, professores, 

alunos e população que são chamados para definir os conteúdos que serão incorporados ao 

currículo. No exemplo, a proposta faz referência a um currículo vinculado a comunidades 

urbanas, mas também temos a defesa desse tipo de currículo mais engajado e político em 

comunidades rurais, de sem-terra, indígenas e quilombolas. 

 

À medida que esses coletivos se afirmam, outros, superando a visão que lhes 

desvaloriza e na medida em que se tornam presentes, sujeitos do saber, da memória, 

da história, de compreensões, leituras de si e do mundo, afetam com radicalidade as 

lógicas estruturadoras dos currículos. Assim, ao colocarem a pobreza extrema 

massificada como uma questão política, politizam a relação entre currículo e pobreza. 

(ARROYO, 2013, p. 117). 

 

Mesmo fazendo referência a ambientes diversos, com exemplos de comunidades rurais 

e urbanas, e usando termos também distintos para designar os sujeitos desses núcleos, coletivos 

de regiões pobres ou de trabalhadores, ambos se constituem como coletivos com 

intencionalidade educativa e política.  

Mas sejam currículos influenciados por professores e alunos residentes e ou atuantes em 

comunidades urbanas, sejam currículos influenciados por comunidades indígenas ou 

quilombolas, os currículos representam a expressão de populações que estão integradas em 

território maior, no município, estado ou País. Nessa última instância é que são definidas as 

diretrizes curriculares amplas a serem acatadas ou palidamente trabalhadas em todo território 

nacional. 
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3.1.7 O Currículo Nacional 

 

Para os defensores de uma maior unificação curricular no Brasil esse caminho já teria 

sido apontado na Constituição de 1988 que em seu artigo 21 previu a fixação de conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental. E, prevista na Constituição, esse movimento ainda seria 

reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 que também indicou a 

necessidade de uma base nacional comum, sendo que no ano seguinte, a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) foram apresentados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

((PCNs), que indicaram os aspectos fundamentais de cada disciplina. 

Em 2013, foram apresentadas as Novas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica 

e no ano seguinte foi aprovado o Plano Nacional de Educação, através da Lei 13.005. E 

finalmente, em 2015 teve início o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), através da Portaria 592 que instituiu a Comissão de Especialistas para a Elaboração 

da Proposta da BNCC. E quais eram as justificativas apresentadas para o início desse processo? 

Sendo proposta como medida que visaria a melhoria da educação brasileira, o motivo 

apresentado, que consta ainda do site do MEC, na parte destinada às BNCC, é a constatação de 

que “uma das razões do baixo desempenho dos alunos brasileiros em avaliações nacionais e 

internacionais” seria “a ausência de indicações claras do que os alunos devem aprender para 

enfrentar, com êxito, os desafios do mundo contemporâneo” (CASTRO, 2016, s. p.). E para dar 

conta dessa situação é apresentada a proposta da BNCC. 

 

A adoção de uma Base Nacional Comum Curricular enfrenta diretamente esse 

problema. Ao indicar com precisão as competências que os alunos devem desenvolver 

e os conteúdos essenciais para seu desenvolvimento, a Base dará, às escolas e aos 

professores, clareza sobre o que seus alunos devem aprender - e o que devem ser 

capazes de fazer com esse aprendizado.  

Espera-se que a Base ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais e que 
possibilite o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. 

Que seja também balizadora da qualidade da educação, isto é, da garantia do direito 

dos estudantes a aprender e a se desenvolver, contribuindo para o alcance das metas 

do Plano Nacional de Educação (PNE) (MOVIMENTO PELA BASE..., 2017, s. p.) 

 

E não apenas para responder aos desafios apresentados pelos resultados das avaliações 

de larga escala nacionais e internacionais, mas também pelo entendimento de que a definição 

de uma base comum constituiria direito de alunos e professores, são apresentadas outras 

justificativas nessa direção. 
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O currículo como um direito inalienável do professor e do aluno. Trata da necessidade 

de propor bases curriculares claras, objetivas e culturalmente pautadas por uma 

proposta de nação justa, livre, criativa e solidária. Tais bases curriculares nacionais se 

constituiriam suporte para a formação (inicial e continuada) e para as práticas dos 

professores, articulando-se de forma sólida e transparente para que os professores 

mantenham sua autonomia” (SILVA; ALMEIDA; 2014, p. 1239). 

 

E um apoio mais abrangente para essa ideia é percebido em amplos setores da sociedade, 

sendo relevante o arco de alianças que constituiu o Movimento pela Base Nacional Comum, 

que segundo o site desse movimento, se define como: 

 

Um grupo plural e suprapartidário, formado por mais de 50 atores chave da Educação 

brasileira, que tem como causa a construção de uma Base Nacional Comum de 

qualidade para o Brasil.  Formado em 2013 para debater a criação da Base Nacional 

Comum, o grupo busca mobilizar atores importantes em torno da causa. 

(MOVIMENTO PELA BASE..., 2015, s. p.). 

 

A intenção acima manifesta de mobilizar “atores importantes” na mobilização para a 

construção da Base Nacional Comum parece ter alcançado êxito quando é observado o quadro 

com algumas das instituições que apoiam o Movimento: “Cenpec - Comunidade Educativa 

Cedac; Fundação Lemann - Fundação Roberto Marinho - Instituto Ayrton Senna; Instituto 

Inspirare - Instituto Natura; Instituto Unibanco - Todos Pela Educação” (MOVIMENTO PELA 

BASE..., 2015, s. p.). 

Se tal rol de apoios empresta inequívoco peso à iniciativa, também desperta certa 

desconfiança em setores mais à esquerda do pensamento educacional brasileiro que já 

identificou, na maioria destes atores citados, anteriores articulações pautadas pelo ideário 

neoliberal hegemônico, quer na sua vertente mais agressiva e meritocrática, quer na sua outra 

vertente suavizada pela roupagem da sociabilidade solidária que configuraria um novo 

pensamento hegemônico na educação (NEVES, 2005).  

A despeito, porém, da impressão que tal arco de apoios pode provocar, um assunto a 

que este texto retornará mais para a frente, as justificativas apresentadas no site do Movimento 

pela Base são fortes o suficiente para superar parte das barreiras encontradas na condução desse 

debate: 

 

Adotar uma base curricular comum é fundamental para reduzir as desigualdades 

educacionais de uma nação. Ao definir o que é essencial ao ensino de todos os alunos 

em cada uma das etapas da vida escolar, as expectativas de aprendizado e critérios de 

qualidade ganham transparência e podem ser aplicadas e cobradas com maior 

eficiência (MOVIMENTO PELA BASE..., 2015, s. p.). 
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Sendo que a cobrança mencionada acima, feita diretamente pelos usuários (alunos e 

familiares) ou pela sociedade como um todo poderia se dar sobre aspectos amplos que 

contemplassem desde as condições de financiamento da educação pública até o a questão da 

formação permanente dos profissionais da educação, passando pela necessidade de melhor 

equipar as unidades escolares.  

E também é informado, no site citado, como elemento para fortalecer a defesa da 

proposta, a existência de movimentos semelhantes em alguns outros importantes países como 

Estados Unidos, Austrália, Chile e Reino Unido, que já teriam implementado seus padrões 

curriculares nacionais.  

Essa informação, porém, pode ser relativizada pela existência de resistências à 

padronização curricular nesses próprios países citados, a começar pelo primeiro, os Estados 

Unidos. Entre os que discordam da Política de implantação de Currículos Nacionais, temos o 

autor norte-americano Michael W. Apple para quem essa proposta é capitaneada pela Direita e 

teria como principal objetivo “prover a estrutura que permitirá o funcionamento do sistema 

nacional de avaliação”, originando um sistema no qual as “crianças serão classificadas e 

categorizadas como nunca foram antes”. O Currículo Nacional seria, então, um “mecanismo 

para o controle político do conhecimento” (APPLE, 2011).  

Maria do Céu Roldão, uma pesquisadora portuguesa, também discorda do que entende 

ser um processo centralizador: “não é possível continuar a conceber o currículo de uma forma 

estática, definida, nos seus conteúdos, organização e modelos de trabalho, a partir de um único 

padrão, centralmente definido” (ROLDÃO, 1999) 

Esses questionamentos, todavia, não ficam sem respostas, chegando ainda a ser 

apresentados riscos, de natureza econômica, política e pedagógica decorrentes da inexistência 

de uma base comum: 

 

As resistências feitas às propostas mais diretivas e explícitas de currículo encontram 

diferentes formas na academia, em ideologias políticas e mesmo nos interesses 

comerciais que precisam de indefinição para abrir caminhos à comercialização de 

sistemas apostilados que se tornam eficazes, exatamente, pela ausência das políticas 

curriculares nacionais ou regionais mais precisas. Não se trata de propor um currículo 

único, mas de bases curriculares nacionais capazes de serem norteadores para os 

traçados das diferentes propostas locais e dos Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas” (SILVA; ALMEIDA, 2014, p. 1244). 

 

Se, ainda assim, parecer mais fácil identificar a defesa da Base Nacional Comum 

Curricular como movimento hegemônico da direita, como entende Apple, por outro lado, 

também é possível estabelecer um paralelo de parte da argumentação trazida em sua defesa com 

aquela visão sustentada pelos teóricos da pedagogia crítico-social dos conteúdos para os quais 
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“os conteúdos do ensino não são outros senão os conteúdos culturais universais que vieram a 

se constituírem em patrimônio comum da humanidade” (SAVIANI, 2011, p. 419).  

Então, dentro do próprio campo de parte da tradição da esquerda educacional brasileira 

haveria uma base para possível sustentação da defesa da ideia da pertinência de uma base 

comum curricular, entendida como o conhecimento socialmente produzido pela humanidade. 

 

O que cabe defender é uma educação a mais avançada possível, a melhor possível 

para os trabalhadores, para os elementos da classe dominada...defender que as 

camadas trabalhadoras assimilem o máximo de cultura que a sociedade conseguiu 

atingir é uma atuação política muito mais revolucionária do que o ativismo político, 

do que o esquerdismo” (SAVIANI, 1991, p. 214). 

 

E com todos esses prós e contras, a Base Nacional Comum Curricular tem avançado 

com sua terceira versão sendo objeto de discussão final no segundo semestre de 2017 – mesmo 

que não o texto definitivo que seria aprovado em fim de dezembro desse ano. Acresça-se 

também à complexidade do tema que nesse mesmo ano também avançou a discussão, na 

instância do CNE sobre elementos para um Currículo Transnacional voltado aos países do 

Mercosul. 

 

3.1.8 O Currículo Transnacional 

 

Antes de entrar na discussão sobre a iniciativa de integração curricular nos países do 

Mercosul, porém, vale mencionar que essa experiência foi precedida por ação similar ocorrida 

na Europa, através da Declaração de Bolonha, um acordo firmado por diversos países europeus 

para unificação do ensino superior, antes mesmo de se unificar a moeda. 

 

O processo Europeu, graças aos progressos extraordinários dos últimos anos, tornou-

se numa realidade cada vez mais concreta e relevante para a União Europeia e os seus 

cidadãos. As perspectivas de alargamento e o estabelecimento de relações cada vez 
mais profundas com outros países europeus, conferem uma ainda maior dimensão a 

essa realidade[...]. As instituições Europeias de Ensino Superior, por seu lado, 

aceitaram o desafio e assumiram um papel preponderante na criação do Espaço 

Europeu do Ensino Superior, também à luz dos princípios fundamentais estabelecidos 

na Magna Charta Universitatum de Bologna, do ano de 1998. (DECLARAÇÃO DE 

BOLONHA, 1999) 

 

Tendo como objetivo geral manter a competitividade (externa) e mobilidade (interna) 

do Sistema de Ensino Superior na Europa alguns governos optaram por essa integração que 

resultou do acordo em relação aos seguintes objetivos específicos, entre outros: 
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Adoção de um sistema com graus académicos de fácil equivalência, também através 

da implementação, do Suplemento ao Diploma, para promover a empregabilidade dos 

cidadãos europeus e a competitividade do Sistema Europeu do Ensino Superior; O 

grau atribuído após terminado a primeira fase deverá também ser considerado como 

sendo um nível de habilitações apropriado para ingressar no mercado de trabalho 

Europeu.; Criação de um sistema de créditos - tal como no sistema ECTS - como uma 

forma adequada de incentivar a mobilidade de estudantes da forma mais livre possível. 

Os créditos poderão também ser obtidos em contextos de ensino não-superior, 

incluindo aprendizagem feita ao longo da vida, contando que sejam reconhecidos 

pelas Universidades participantes.; Incentivo à mobilidade por etapas no exercício útil 
que é a livre circulação, com particular atenção: - aos estudantes, o acesso a 

oportunidades de estudo e de estágio e o acesso aos serviços relacionados; - aos 

professores, investigadores e pessoal administrativo, o reconhecimento e valorização 

dos períodos dispendidos em ações Europeias de investigação, lectivas e de formação, 

sem prejudicar os seus direitos estatutários; Incentivo à cooperação Europeia na 

garantia da qualidade com o intuito de desenvolver critérios e metodologias  

comparáveis; Promoção das necessárias dimensões a nível Europeu no campo do 

ensino superior, nomeadamente no que diz respeito ao desenvolvimento curricular; 

cooperação interinstitucional, projectos de circulação de pessoas e programas 

integrados de estudo, de estágio e de investigação. Com isto, comprometemo-nos a 

atingir estes objetivos no âmbito das nossas competências.  (DECLARAÇÃO DE 

BOLONHA, 1999). 

 

Vemos que entre esses objetivos são colocados em primeiro plano aqueles que 

relacionam à melhor competividade (com os demais blocos não europeus) do Sistema de Ensino 

Superior e, na dimensão interna ao Bloco, com a maior empregabilidade dos cidadãos europeus. 

Assim a medida assume ter uma preocupação prioritária com a economia, em função da qual 

são estabelecidas medidas que facilitam o trânsito de alunos pelo continente, a obtenção de 

créditos, oportunidades de estágio e desenvolvimento mais integrado do currículo. 

Inspirado nessa iniciativa, os governos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, através 

de seus ministros de educação, assinaram um protocolo de intenções para o estabelecimento de 

um sistema educacional integrado na região desses países, para a constituição de um Mercosul 

Educacional que teria como pilares: 

 

1. reconhecimento de carreiras: dentro desta discussão pode haver discussão de 

qualidade, como prerrogativa para mobilidade na região. 2. mobilidade estudantil: 
sistema de transferência de créditos e intercâmbio entre docentes e pesquisadores.3. 

cooperação inter-institucional ou entre universidades, com ênfase em ações conjuntas, 

com criação de redes de excelência e no trabalho conjunto (SÁ, 2008, p. 239) 

 

Para viabilizar a integração internacional do currículo é necessário que haja também 

mecanismos internacionais de avaliação e titulação reconhecidas desde o ensino secundário. 

 

Tendo como base políticas de conhecimento uniformes, as escolas seguem um plano 

curricular estruturado em disciplinas, cujos conteúdos, essencialmente daquelas que 

são mais estruturantes, tendem para a similaridade a nível mundial. Este sentido 

curricular é potencializado pela existência de estudos de avaliação internacionais, caso 

do PISA, da OCDE, que contribuem para a instauração de padrões educacionais 
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comuns, recolocando no centro do debate escolar o conhecimento (PACHECO; 

PEREIRA, 2006). 

 

A importância dessa avaliação internacional em larga escala ainda se verifica pelo seu 

alcance não se restringir à Europa ou ao Mercosul. Pela sua amplitude, assinala melhor a 

padronização curricular internacional em processo com a globalização. 

 

No nível médio de ensino, existe um exame a ser aplicado em 56 países (inclusive o 

Brasil) para comparar a efetividade dos sistemas educacionais - o Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). O objetivo é avaliar o desempenho de 

alunos na faixa dos 15 anos, idade em que, em tese, os jovens estão concluindo a 

escolaridade básica. Assim, sabemos que existe uma proposta concreta de avaliação 

dos alunos do ensino médio (SÁ, 2008, p. 242). 

 

Temos então, em andamento, iniciativas internacionais de padronização curricular, tanto 

na etapa secundária como na etapa do Ensino Superior. Os currículos em suas versões 

comunitárias, nacionais ou transnacionais sempre precisam ser considerados em suas 

contextualizações econômicas, sociais e políticas de sua produção tendo em vista que esses 

currículos sempre são resultado de lutas de setores pela hegemonia. A política, portanto, está 

sempre presente. Mas o que é a política neste contexto? 

 

3.1.9 O conceito de Política 

 

Para discorrer sobre o conceito de política, entendemos ser útil percorrer o caminho 

trilhado por Aristóteles, citado por Bobbio, que inicia distinguindo os três tipos de poder. 

 

O poder do pai sobre os filhos, do senhor sobre os escravos, do governante sobre os 

governados. Aristóteles acrescenta que os três tipos de poder também podem ser 

diferenciados com base no específico sujeito que se beneficia com o exercício do 
poder: o poder paterno é exercido no interesse dos filhos, o senhorial ou despótico no 

interesse do senhor, o político no interesse de quem governa e de quem é governado 

(BOBBIO, 2017, p. 102). 

 

Um dos méritos dessa abordagem é a de permitir que seja vislumbrada a questão do 

poder em seus variados âmbitos, o familiar, o social e o político, no seu sentido restrito. E este 

poder político, representado pelo Estado, na Antiguidade abarcaria conjuntamente as funções 

tanto repressivas como normativas ou religiosas. Com a Idade Média, porém, as esferas de 

competência seriam divididas de modo que caberia à Igreja a prerrogativa de promover a 

orientação e ao Estado o privilégio de exercer a coação. 
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O poder político vai-se assim identificando com o exercício da força e passa a ser 

definido como aquele poder que, para os efeitos desejados [...] tem o direito de se 

servir da força, embora em última instância, como solução extrema. Aqui, o critério 

de distinção entre poder político e poder religioso é novamente o meio empregado: o 

poder espiritual serve-se principalmente de meios psicológicos mesmo quando se 

serve da ameaça de penas ou da promessa de prêmios ultraterrenos; o poder político 

serve-se também da constrição física, como a que é exercida mediante as armas 

(BOBBIO, 2017, p. 104-105). 

 

Sabemos que, nos tempos da Idade Moderna, esse poder espiritual ou cultural, ou 

mesmo ideológico, da Igreja, passa a ser dividido com a escola que também assume a 

responsabilidade de promover a orientação intelectual e religiosa das novas gerações. Idade 

Moderna que também vê aparecer e se desenvolver um novo e poderoso sistema econômico 

que provoca transformações sociais, culturais e políticas, o capitalismo.  

Para a análise da configuração apresentada por esse novo sistema econômico e social, 

talvez seja mais adequada a utilização da tipologia dos três poderes, também apresentada por 

Bobbio. 

 

A tipologia assim chamada dos três poderes – econômico, ideológico e político, ou 

seja, da riqueza, do saber e da força. O poder econômico é aquele que se vale da posse 

de certos bens, necessários ou percebidos como tais, numa situação de escassez, para 

induzir os que não os possuem a adotar uma dada conduta, consistente principalmente 

na execução de um trabalho útil. Na posse dos meios de produção reside uma enorme 

fonte de poder por parte daqueles que os possuem contra os não possuidores...O poder 

ideológico é aquele que se vale da posse de certas formas de saber, doutrinas, 

conhecimentos, às vezes apenas de informações, ou de códigos de condutas, para 
exercer uma influência sobre o comportamento alheio e induzir os membros do grupo 

a realizar ou não realizar uma ação. (BOBBIO, 2017, p. 102) 

 

Vimos no trecho acima que aquilo que se define como poder ideológico tanto pode 

representar ações antes esperadas mais das organizações religiosas como representar ações que 

atualmente são identificadas como educacionais a cargo das escolas. Mas independente desse 

poder ideológico permanecer com a igreja ou ser repartido com a escola ou outras organizações 

culturais, talvez caiba refletir sobre a forma como esse poder se relaciona com os demais 

poderes, também desigualmente distribuídos, após o avanço avassalador das novas formas do 

capitalismo e dos meios de comunicação, seu novo braço ideológico. 

 

Deste tipo de condicionamento deriva a importância social daqueles que sabem, sejam 

eles os sacerdotes nas sociedades tradicionais, ou os literatos, os cientistas, os 

técnicos, os assim chamados “intelectuais” nas sociedades secularizadas...O que essas 
três formas de poder têm em comum é que elas contribuem conjuntamente para 

instituir e para manter sociedades de desiguais divididas em fortes e fracos com base 

no poder político, em ricos e pobres com base no poder econômico, em sábios e 

ignorantes com base no poder ideológico. Genericamente, em superiores e inferiores. 

(BOBBIO, 2017, p. 108) 
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E embora o texto de Bobbio não inclua a categoria dos professores entre os 

“intelectuais” citados, consideremos, por nossa própria conta e risco, que os educadores 

poderiam ser incluídos nesse grupo seleto que teria uma parcela do poder, o poder do 

conhecimento e que, assim sendo, participariam de algum modo do processo de divisão social 

que separa os que sabem dos que não sabem, os pobres dos ricos e assim por diante. O autor, 

assim, dá margem para que seja trabalhada a associação entre a posse do conhecimento e a 

questão da desigualdade social, o que não significa desprezar a consideração dos demais fatores 

de desigualdade. E essa descrição, por sua vez, guarda certa semelhança com o quadro pintado 

nos textos de influência do marxismo, conforme Bobbio reconhece. 

 
Mesmo a teoria marxiana pode ser interpretada nesse sentido: a base real compreende 

o sistema econômico, ao passo que a superestrutura, cindindo-se em dois momentos 

distintos, compreende o sistema ideológico e o sistema mais propriamente jurídico-

político...Mais claramente tricotômico é o sistema gramsciano, onde o momento 

superestrutural é diferenciado em dois momentos, o momento da hegemonia ou do 

consenso – chamado de “sociedade civil” – e o momento do domínio ou da força 

(chamado de “Estado”). De resto, durante séculos os escritores políticos distinguiram 

o poder espiritual (que hoje se chamaria ideológico) do poder temporal (BOBBIO, 

2017, p. 109). 

 

Tendo-se caminhado por essas reflexões prévias sobre os tipos e formas de poder, parte-

se agora para a conceituação de política, começando pelo seu conceito “restrito”, conforme 

entendimento de Carlos Nelson Coutinho. 

 
A principal tradição do pensamento político moderno...define a política como a esfera 

social onde se manifesta a existência de governantes e governados. Também Gramsci 

diz explicitamente que o “primeiro elemento” da política, entendida no sentido 

restrito, “é que existam governantes e governados, dirigentes e dirigidos...Em outras 

palavras, Gramsci reconhece como pertinente o objeto da ciência política, mas o 

submete a uma crítica de inspiração marxiana: esse objeto não é um fato natural ou 

eterno, não é uma situação que caracterize qualquer ordem social, já que nem sempre 

existiram (e nada garante que sempre existirão) governantes e governados. 

Relacionando a esfera política com a totalidade e a história, Gramsci mostra que essa 

divisão em governantes e governados resulta da divisão da sociedade em classes, o 

que nem sempre existiu. (COUTINHO, 1996, p. 109) 

 

Embora admita essa definição, que entende ser mais restrita, da política, Gramsci não 

compreende que a situação da existência de governantes e governados constitua uma fatalidade, 

um dado da natureza, imutável, mas que sendo uma circunstância histórica essa pode ser 

modificada.  E, além disso, apresenta outra concepção, mais ampla, do que entende por política. 

 
Gramsci diz, frequentemente, que “tudo é política”, seja a filosofia, a cultura em geral 

etc. [...]. Entretanto é preciso deixar claro o que Gramsci entende por “política”. Ao 

longo de sua obra, ele utiliza dois conceitos de política, um que pode ser definido 
como “amplo” e outro como “restrito”. O conceito “amplo” se expressa naquilo que 

nos Cadernos, ele chama de “catarse” [...]. O conceito de catarse tem assim, para 
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Gramsci, uma dimensão claramente política: o momento “catárquico” é aquele em 

que o homem afirma sua liberdade em face das estruturas sociais, revelando que – 

embora condicionado pelas estruturas e, em particular, pelas estruturas econômicas – 

é capaz, ao mesmo tempo, de utilizar o conhecimento dessas estruturas como 

fundamento para uma práxis autônoma [...]. Nesse sentido, na medida em que esse 

conceito  “amplo” de política afirma o momento da teleologia (da liberdade) como 

momento ineliminável da ação humana, Gramsci está de pleno acordo com a proposta 

ontológica-social de Marx quando diz que “tudo é política”, ou seja, que o todo social 

é atravessado pela práxis criadora [...] e da práxis criadora faz parte, enquanto 

momento ideal privilegiado, a consciência ético-política, entendida como uma forma 

de consciência que visa ao universal, à totalidade (COUTINHO, 1996, p. 105-106). 

 

Concordando com a importância do estudo da política, mesmo para a melhor 

compreensão dos fenômenos mais interpretados como culturais, como são os relacionados à 

educação, em geral, e ao currículo, em especial, essa questão está presente nessa pesquisa, 

expressa tanto nos questionários e entrevistas realizadas com professores e alunos como na 

análise feita pelo pesquisador. Até porque, entendemos não ser possível existir algum ato 

educacional que não seja também um ato político. 

 

Me parece fundamental...que não pode existir uma prática educativa neutra, 

descomprometida, apolítica. A diretividade da prática educativa que a faz transbordar 

sempre sobre si mesma e perseguir um certo fim, um sonho, uma utopia, não permite 

sua neutralidade. A impossibilidade de ser neutra não tem nada a ver com a arbitrária 

imposição que faz o educador autoritário a “seus educandos” de suas opções. É por 
isso que o problema real que se nos coloca não é o de insistir numa teimosia sem 

sucesso – a de afirmar a neutralidade impossível na educação, mas reconhecendo sua 

politicidade, lutar pela postura ético-democrática de acordo com a qual educadoras e 

educadores, podendo e devendo afirmar-se em seus sonhos, que são políticos, se 

impõem [...] (FREIRE, 2001, p. 21). 

 

Esse reconhecimento da natureza política do trabalho do professor, por outro lado, não 

desobriga os educadores de também reconhecerem o direito dos educandos também terem seus 

próprios sonhos e posições políticas, na opinião de Paulo Freire, para quem, alguns cuidados 

são necessários. 

 

1) Deixar claro aos educandos que há outros sonhos contra os quais, por várias 

razões a ser explicadas, os educadores ou as educadoras podem até lutar. 

2) Que os educandos têm o direito de ter, o dever de ter os seus sonhos também, não 

importa que diferentes ou opostos aos de seus educadores (FREIRE, 2001, p. 21). 

 

Nesse quadro de referências teóricas, como avaliar a viabilidade de propostas que visam 

aumentar a autonomia curricular de escolas públicas na etapa do Ensino Fundamental em 

países, como o Brasil, que já está integrado nesse esforço integrador internacional? Antes de 

entrar nessa e outras questões, porém, vejamos a metodologia utilizada no desenvolvimento 

dessa pesquisa.  
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3.2 A Metodologia 

 

No momento de definir a metodologia que seria utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa considerou-se que a abordagem qualitativa permitiria melhor tanto a explicitação das 

percepções dos professores e estudantes envolvidos nos trabalhos analisados, como permitiria 

também o melhor delineamento do papel do próprio pesquisador, como sujeito-observador. 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 

conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 

explicativa: o sujeito-observador é parte integrante do processo do conhecimento e 

interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 

inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam 

em suas ações (CHIZZOTTI, 2010, p. 79). 

 

E considerando o dinamismo na relação entre o sujeito e o objeto, no processo do 

conhecimento, por entender que a análise da realidade adquire maior consistência quando são 

consideradas suas contradições, optou-se pela orientação filosófica da dialética. 

 

A dialética também insiste na relação dinâmica entre o sujeito e o objeto, no processo 

de conhecimento[...] valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade 

criadora do sujeito que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a parte e os 

vínculos do saber e do agir social dos homens (CHIZZOTTI, 2010, p. 80). 

 

Mas havendo diferentes abordagens dialéticas desenvolvidas por pensadores distintos, 

em qual delas, esse trabalho buscaria referência? Optou-se pela dialética materialista e histórica, 

que integra o campo referencial do marxismo, sem que essa opção signifique a adoção de 

qualquer manual rígido ou cartilha. 

 

A dialética, para ser materialista e histórica, não pode constituir-se numa “doutrina” 

ou numa espécie de suma teológica. Não se pode constituir numa camisa-de-força 

fundada sob categorias gerais não-historicizadas. Para ser materialista e histórica tem 

de dar conta da totalidade, do específico, do singular e do particular. Isto implica dizer 

que as categorias totalidade, contradição, mediação, alienação não são apriorísticas, 

mas construídas historicamente (FRIGOTTO, 1997, p. 73) 

 

E com todo o cuidado decorrente dessa compreensão de que as camisas-de-força devem 

sem evitadas, pois “é na investigação que o pesquisador tem de recolher a ‘matéria’ em suas 

múltiplas dimensões; aprender o específico, o singular, a parte e seus liames imediatos ou 
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mediatos com a totalidade mais ampla”, Frigotto (1997) compartilha um exemplo de estratégia 

com momentos que integrariam uma pesquisa conduzida dialeticamente. 

 

A) ao iniciarmos uma pesquisa, dificilmente temos um problema, mas uma 

problemática. O recorte que se vai fazer para investigar se situa dentro de uma 

totalidade mais ampla. De outra parte, quando iniciamos uma pesquisa não nos 

situamos num patamar “zero” de conhecimento; pelo contrário, partimos de condições 

já dadas, existentes, e de uma prática anterior, nossa e de outros, que gerou a 

necessidade da pesquisa ao problematizar-se (FRIGOTTO, 1997, p. 87). 

 

Para além da compreensão da dificuldade às vezes existente quanto à identificação 

precisa do problema, no início de uma pesquisa (uma situação perfeitamente condizente com o 

exemplo da pesquisa dessa tese voltada ao estudo da implantação de uma reforma curricular 

com aspectos marcados por certo ineditismo) esse primeiro momento descrito pelo autor 

reconhece e valoriza os conhecimentos e as práticas anteriores. 

 

B) No trabalho propriamente de pesquisa, de investigação, um primeiro esforço é o 

resgate crítico da produção teórica ou do conhecimento já produzido sobre a 

problemática em jogo...É importante ressaltar que quem conduz a investigação é o 

investigador e não os dados, sejam primários ou secundários. É o pesquisador que 

estrutura as questões e sua significação para conduzir a análise dos fatos, dos 

documentos etc. Com isso está-se afirmando que o investigador vai à realidade com 

uma postura teórica desde o início (FRIGOTTO, 1997, p. 88). 

 

Ao observar esse segundo momento, que ressalta a importância do resgate crítico do 

conhecimento já produzido sobre a problemática, nos deparamos com a circunstância de nessa 

tese ter como objeto a análise de uma proposta que, pelo ineditismo, como é o caso do Trabalho 

Colaborativo de Autoria que integra a reforma curricular, não possui uma bibliografia que tenha 

tratado desse assunto. O autor ainda traz, nesse parágrafo citado, o entendimento, que 

compartilhamos, de que o pesquisador, desde o início, já é portador de determinada postura 

teórica. E, conforme for a postura teórica adotada, teremos também alguma correspondência 

com as categorias que serão utilizadas para o desenvolvimento da análise. 

 

C) Feito o levantamento do material da realidade que se está investigando, necessita-

se definir um método de organização para a análise e exposição. Trata-se de discutir 

os conceitos, as categorias que permitem organizar os tópicos e as questões prioritárias 

e orientar a intepretação e análise do material (FRIGOTTO, 1997, p. 88). 

 

Se até esse momento o que é descrito pelo autor não deixa transparecer ainda a 

abordagem dialética proposta, uma vez que traz etapas previstas em diferentes modalidades de 
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pesquisa, é nos passos seguintes que identificamos as marcas do método referenciado na 

dialética. 

 

D) A análise dos dados representa o esforço do investigador de estabelecer as 

conexões, mediações e contradições dos fatos que constituem a problemática 

pesquisada [...]. É no trabalho de análise que se busca superar a percepção imediata, 

as impressões primeiras, a análise mecânica e empiricista, passando-se assim do plano 

pseudoconcreto ao concreto que expressa o conhecimento apreendido da realidade. É 

na análise que se estabelecem as relações entre a parte e a totalidade. (FRIGOTTO, 

1997, p. 88-89). 

 

Superadas estas etapas, temos então o momento da conclusão, da síntese que resulta da 

elaboração realizada pelo pesquisador. 

 

E) Finalmente, busca-se a síntese da investigação. A síntese resulta de uma 

elaboração. É a exposição orgânica, coerente, concisa das “múltiplas determinações” 

que explicam a problemática investigada. Aqui não só aparece o avanço em cima do 

conhecimento anterior, mas também questões pendentes e a própria redefinição das 

categorias, conceitos etc. (FRIGOTTO, 1997, p. 89). 

 

E tão importante quanto o conhecimento dessas etapas que constituiriam possibilidades 

metodológicas da abordagem dialética é a definição dos tipos de técnicas que seriam mais 

apropriadas para a coleta dos dados. Assim, além da escolha do uso de questionários que 

promovessem a coleta de informações básicas dos sujeitos envolvidos e suas opiniões em 

relação às questões colocadas, foi decidido o uso de entrevistas semi-estruturadas. 

 

As entrevistas semi-estruturadas ficam a meio caminho entre as entrevistas 

estruturadas e as não estruturadas [...]. Examinadas dessa maneira, as entrevistas 

estruturadas tentam controlar as respostas da maneira mais rígida possível para 

propósitos comparativos (e frequentemente estatísticos), enquanto as entrevistas não-

estruturadas tentam minimizar o controle às respostas dos participantes por parte do 

pesquisador. As entrevistas semi-estruturadas incluem uma lista de questões 

previamente preparadas, mas o pesquisador utiliza-a apenas como um guia, 

acompanhando os comentários importantes feitos pelo entrevistado (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p. 174) 

 

Outra decisão necessária era sobre a forma de desenvolvimento dessas entrevistas. 

Seriam individuais? Em grupos? Em grupos de quais tamanhos? Grandes ou pequenos? 

 

As entrevistas de pequenos grupos são métodos de coleta de dados particularmente 

úteis para conhecer pontos de vista alternativos, para esclarecer os consensos ou as 

divergências do grupo sobre uma questão ou cruzar relatos de um evento e para 

esclarecer as interpretações do pesquisador, formadas durante o processo ou 
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desenvolvidas a partir de dados já coletados (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 

179). 

 

E considerando o tema da pesquisa que está voltada à análise do desenvolvimento de 

Trabalhos Colaborativos de Autoria, realizados por grupos de alunos, orientados, 

preferencialmente, por grupos de professores, não foi difícil concluir pela melhor adequação 

das entrevistas com grupos focais que ainda apresentariam outras vantagens. 

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção da 

realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, ações e 

reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 

importante para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, 

valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de 

uma dada questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para 

o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na 

obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite também a 

compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais 

os indivíduos são influenciados pelos outros (GATTI, 2005, p. 11). 

 

Optou-se pela utilização de pesquisa qualitativa para a qual foram selecionadas quatro 

unidades escolares de Ensino Fundamental, sendo uma para cada um dos distritos que integram 

a região da Subprefeitura de Itaquera.  

Essas unidades, dentro dos distritos também foram escolhidas por estarem situadas em 

áreas reconhecidas como de vulnerabilidade social. Duas delas, inclusive, estão muito próximas 

de locais em que estão sendo construídos novos CEUs, Centros Educacionais Unificados que, 

por sua vez, são instalados justamente onde são constatadas maiores carências sociais e de 

recursos públicos. 

Foram aplicados 29 questionários para alunos sendo 10 na Escola “A”; 8 na Escola “B”; 

6 na Escola “C”; e 5 na Escola “D”, com cada aluno tendo seu nome substituído por um número 

que aparecerá na transcrição de suas respostas. Para a seleção dos alunos que responderiam ao 

questionário, solicitou-se que a escola mesclasse de modo proporcional alunos que tivessem 

participado dos variados temas trabalhados nas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Junto ao grupo dos professores foram coletados 19 questionários respondidos, com a 

recomendação de que fossem aplicados naqueles que estivessem mais à frente no trabalho de 

orientação dos TCAs dos alunos. Na devolutiva foram obtidos 3 questionários respondidos por 

professores da Escola “A”; 8 questionários de professores da Escola “B”; 7 questionários da 

Escola “C”; e apenas 1 questionário da Escola “D”. A razão desse único questionário da última 

escola citada foi o fato de que nessa unidade não foi seguida a recomendação para que os alunos 
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envolvidos nas tarefas do TCA tivessem a orientação de coletivo multidisciplinar de 

professores.  

Essa escola optou por centralizar a orientação de todos os grupos de alunos na pessoa 

de uma professora de Língua Portuguesa. Os professores, tal como os alunos, tiveram seus 

nomes substituídos por números que aparecerão, seguidos pela letra que indica a escola, na 

transcrição de suas falas.  

Além dos questionários respondidos também foram realizadas entrevistas com grupos 

focais dos alunos e dos professores, exceto na última escola, a “D”, onde a única professora 

envolvida foi entrevistada individualmente, pela razão já citada. As entrevistas foram filmadas 

para facilitar o trabalho da transcrição e foram realizadas nas próprias escolas em horários 

combinados com a direção e entrevistados. 

Além dos questionários e entrevistas com grupos focais, também houve o 

acompanhamento das audições que precederam a apresentação final dos trabalhos, uma vez que 

as escolas passaram a utilizar desse recurso que equivale a submeter seus alunos à “banca de 

qualificação”. Nessas audiências, pelo que foi observado, os professores buscaram o 

aprofundamento da pesquisa de seus alunos, bem como colaborar na correção das posturas e 

vencimento da timidez de se apresentarem em público.  

Ainda foi possível acompanhar as apresentações finais desses alunos para as respectivas 

comunidades escolares e para o público ampliado das mostras de TCAs que a DRE Itaquera 

promoveu reunindo as escolas por setor, para que os alunos e professores das diferentes 

unidades conhecessem os trabalhos das demais escolas de sua região. 

 

3.3 Descrição do território 

 

Para tratar dessas comunidades ligadas às escolas pesquisadas, de uma forma mais 

genérica de modo a que a identificação das unidades escolares não fosse necessária, optou-se 

por promover a caracterização dos distritos nos quais as escolas estão situadas. 

Todas as escolas estão localizadas na região da subprefeitura de Itaquera que, por sua 

vez, é dividida em quatro distritos: Parque do Carmo, José Bonifácio, Cidade Líder e Itaquera. 

Escolheu-se para a realização da pesquisa uma escola de cada um desses distritos, sendo que 

cada unidade é identificada por uma letra: a escola A (distrito do Parque do Carmo); a escola B 

(distrito José Bonifácio); a escola C (distrito Cidade Líder); e escola D (distrito de Itaquera).  
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Antes, porém, de tratar de cada um desses distritos, separadamente, cabe discorrer sobre 

a região da subprefeitura como um todo. Abrangendo uma área de aproximadamente 54,3 km2, 

e com uma população estimada de 523.848 habitantes, essa região integra a Zona Leste de São 

Paulo e dado o grande número de conjuntos habitacionais que possui é uma das mais populosas 

da cidade, conforme dados do Censo de 2010 (SILVA, 2015) 

E foram justamente os conjuntos habitacionais populares (da Cohab e CDHU) 

construídos com mais intensidade a partir da década de l980 que além de impulsionar o 

crescimento populacional, deram motivo para a reconfiguração desse território até então 

marcado pela ocupação das áreas próximas das antigas estações ferroviárias por trabalhadores 

que adquiriam lotes mais baratos e promoviam a chamada auto-construção. E até a década de 

l970, a região de Itaquera era constituída basicamente por esse tipo de construção, a partir das 

estações de trem; e pela área ainda rural, ocupada e cultivada por imigrantes japoneses, desde 

o início do século XX. 

O tipo de crescimento atendeu e acentuou o caráter de bairro dormitório no qual a maior 

parte da população era e é obrigada a procurar empregos em outras áreas do município ou 

cidades vizinhas mais industrializadas da região metropolitana (como Guarulhos e Santo André, 

por exemplo). Essa realidade e o desejo de alguns poucos empresários organizados numa 

associação de classe local, a AIRI (Associação das Indústrias da Região de Itaquera), 

interessados em incentivos fiscais, levou ao surgimento da bandeira do desenvolvimento local. 

No final dos anos 90 e ao longo dos primeiros anos do século XXI, a demanda pelo 

desenvolvimento alcançou âmbito regional através da criação do Fórum para o 

Desenvolvimento da Zona Leste que promoveu, com outras variadas organizações, inúmeras 

mobilizações voltadas ao tema do desenvolvimento local (COSTA, 2011, p. 220-221) 

Nesse contexto é que foram promovidas articulações com forças políticas e comunitárias 

que levam à obtenção de algumas conquistas, como à da construção da FATEC, na divisa com 

o bairro de Ermelino Matarazzo, em 2002, e da extensão da Avenida Radial Leste, que 

terminava em Itaquera, até Guaianases, em 2004.  

Nesse mesmo período houve a inauguração de uma unidade do Poupa-Tempo e de um 

shopping center ao lado do Metrô Itaquera e, posteriormente, de outra unidade da FATEC na 

mesma região. Já com esses investimentos realizados tanto pela iniciativa privada como pelos 

governos do Município, Estado e União (administrados pelas máquinas partidárias rivais do PT 

e PSDB) e após outra conquista que impactou não apenas Itaquera mas toda a região (a ligação 

norte-sul da Avenida Jacu-Pêssego ligando esse bairro ao Aeroporto de Cumbica e ao Porto de 

Santos), a temática do desenvolvimento local ganhou força com a decisão pela abertura da Copa 



65 

 

Mundial de Futebol, em Itaquera, no ano de 2014. Uma decisão, aliás, que também foi resultado 

de muita disputa política (COUTO, 2015). 

Numa região em que o tema do desenvolvimento local já arregimentava variados atores 

políticos, essa decisão da abertura da Copa do Mundo, em Itaquera, com a consequente 

construção da Arena Corinthians e obras viárias para melhorar o acesso à região, criou-se uma 

expectativa que esse evento trouxesse, enfim, o tão esperado desenvolvimento sustentável e 

socialmente eficaz. 

Mas, ao lado dessa expectativa otimista partilhada por parte da população, pequenos e 

médios empresários dedicados à prestação de serviços ou comércio regional, administradores 

de imóveis, ou seja, proprietários e seus representantes, outra parcela da população, a dos não 

proprietários que ocupam as favelas locais, viram crescer a ameaça de que fossem expulsos de 

suas moradias. Aumentou muito o boato de que as favelas, principalmente as mais próximas da 

Arena Corinthians, seriam removidas com o advento da Copa.  

E de fato, na base desses boatos havia o projeto de construção do Parque Linear Rio 

Verde, no trajeto então ocupado por milhares de famílias que residem nas favelas localizadas 

nas margens desse rio que atravessa o bairro de Itaquera (COSTA, 2014, p. 28). 

Com a intensa resistência dos próprios moradores das favelas ameaçadas, que obtiveram 

o apoio de coletivos políticos e culturais para criar o movimento “Comunidades Unidas da Zona 

Leste”, conseguiu-se estancar o projeto que previa a remoção total ou parcial de várias favelas 

(AMORE; REIS; PEREIRA, 2014, p. 67). 

No final de alguns anos de luta, confrontos e negociações somente um terço das 

trezentas famílias da Comunidade da Paz, as que moravam mais próximas do leito do Rio 

Verde, em área classificada como de risco, foram remanejadas para unidades habitacionais 

construídas no distrito vizinho de José Bonifácio, localizado na mesma subprefeitura de 

Itaquera. 

Nesse sentido, o movimento que reivindicava que se trocasse “chave por chave”, no 

lugar da política de auxílio aluguel, então predominante, foi vitorioso. Mas essa vitória só foi 

efetivada após a realização da Copa de 2014, já no governo do prefeito Fernando Haddad. 

A temida remoção de favelas (temida pelos seus moradores, mas discretamente desejada 

pelos especuladores imobiliários da região), portanto, não ocorreu. Mas o que aconteceu com o 

preço dos imóveis nessa região? Se não foram todos expulsos das favelas, o que aconteceu com 

os moradores mais pobres diante dos valores dos alugueres cobrados na região? Houve aumento 

nesses valores? 
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Como era de se esperar, os estudos indicam que sim, houve aumento considerável na 

valorização dos imóveis na região, o que pode ter provocado a chamada “expulsão branca”, 

quando os moradores mais pobres entregam as chaves em busca de aluguel mais barato em 

localidades também mais distantes. 

 

Se compararmos Itaquera com os demais distritos localizados em sua faixa de inserção 

socioeconômica...ao lado do distrito de Aricanduva, são os que mais se destacaram ao 

longo da década, com o aumento expressivo de valores. Itaquera vinha crescendo 

como São Miguel Paulista e Cangaíba. Porém, em 2011, teve um aumento mais 

acentuado que, acreditamos, esteja de alguma forma associado à especulação em torno 

do anúncio da escolha para abrigar o jogo de abertura da Copa. Basta dizer que, entre 

2000 e 2005, a valorização média de um imóvel de 2 dormitórios em Itaquera foi de 

10%, e de 2005 a 2011, foi de 113%, considerando intervalos de 5 anos. Mas após o 

anúncio de que a Copa seria em Itaquera, o mercado explode: só de 2011 a 2013 houve 

um aumento de 58%, a sua maior alta num curto período de tempo. Um imóvel que, 

em 2011, custava R$ 180.000,00 passou a valer R$ 284.400,00 em 2013, e os preços 

continuam subindo (SILVA, 2015, p. 95-96) 

 

Vemos, então, que a região, efetivamente, passou por transformações. Em termos 

demográficos, por exemplo, entre 1980 e 2010, houve um aumento de cerca de 267.000 

habitantes, na subprefeitura de Itaquera, uma área onde, por outro lado, com as mudanças mais 

recentes, o custo de vida, principalmente o de moradia, tornou difícil o sustento pelos mais 

pobres. A região apresenta considerável vulnerabilidade (13,09%) e possui um IDHM (0,758) 

inferior ao do município (0,805). E conta com uma população jovem (22,9%) acima do 

município de São Paulo (20,8%) (SÃO PAULO, 2016, p. 46). 

Nessa região populosa, empobrecida, mas com imóveis encarecidos e grande 

contingente de jovens, como é que as escolas pesquisadas lidaram com esses e outros aspectos 

da realidade local, ao elaborar, com seus alunos adolescentes, os Trabalhos Colaborativos de 

Autoria? Terá tal problemática sido debatida por pais, famílias e as agências comunitárias? Que 

nível de consciência tal processo de expropriação territorial atingiu no debate na região? Ou os 

encantos da Copa e da vaga promessa de melhoria foram suficientes anestésicos da visão crítica 

sobre tal processo? 

Mas, antes de entrar no trabalho desenvolvido pelas unidades, vejamos um pouco mais 

sobre cada um dos distritos que integram a subprefeitura de Itaquera. E comecemos pelo distrito 

que leva o mesmo nome da subprefeitura. 
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3.3.1 O Distrito de Itaquera 

 

Já vimos que foi esse distrito de Itaquera que sofreu a maior valorização imobiliária (até 

porque nele é que foram realizados os maiores investimentos viários, para o mais rápido acesso 

à Arena Corinthians). 

É nesse distrito também que estão localizadas a sede administrativa, o cartório, as 

principais agências bancárias e o grosso do comércio varejista, que é o subsetor da economia 

que mais emprega pessoas em Itaquera (SÃO PAULO, 2016, p. 46). É nesse distrito que 

estavam localizadas as antigas estações ferroviárias (de Itaquera e Parada 15 de Novembro, 

desativadas em 2000 pelo governador Mario Covas), nas áreas que constituíam os antigos 

centros históricos do bairro (onde, principalmente em Itaquera, sobrevive parte do comércio 

varejista de rua). É nesse distrito que está localizada uma espécie de novo centro do bairro, na 

área da Estação de Metrô Itaquera, ao lado da qual foram construídos o shopping (que teria 

gerado 3 mil empregos), o Poupa-Tempo, um terminal de ônibus, a FATEC e a própria Arena 

Corinthians. 

Também de um dos lados desse complexo foram construídas a primeira e segunda fases 

do Parque Linear Rio Verde (que resultou na já mencionada retirada de mais de 100 famílias 

da favela ou Comunidade da Paz). 

Do outro lado, ao norte desse complexo, atrás do Shopping Metrô Itaquera, permanecem 

milhares de outras moradias nas favelas e ocupações que estavam ameaçadas por projetos de 

remoção que remontam ao Plano Regional Estratégico da Subprefeitura de Itaquera, de 2004 

(as favelas Pacarana, Zorrilho, Goiti e Caetitu). 

A remoção dessas favelas e ocupações, portanto, ficou na ameaça, quer seja pelos custos 

financeiros de tal investida seja pelos custos políticos de desabrigar tantas famílias. De qualquer 

modo, há sinais de que permanece a tensão decorrente da proximidade entre os 

empreendimentos no novo centro de Itaquera, como o do Shopping Metrô Itaquera (que está 

sendo expandido) e o entorno de moradias precárias.  

Um sinal dessa tensão pode ser o próprio fenômeno do “rolezinho”, quando adolescentes 

e jovens ocuparam justamente esse Shopping de Itaquera, provocando temor e reação dos 

lojistas e autoridades que até hoje mantêm um dispositivo de segurança atento para as 

aglomerações “suspeitas” de jovens nas dependências e proximidades do Shopping. 

 

Mais recentemente, entre o final de 2013 e início de 2014, primeiro na região de 

Itaquera, depois em vários pontos da cidade e região metropolitana de São Paulo, 
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começaram a acontecer os fenômenos dos “rolezinhos”, nos quais milhares de jovens 

comparecem, por meio de convocações feitas pela internet, nos shoppings para ocupar 

um espaço, onde, pela reação provocada, não são bem vistos. Jovens da periferia que 

possuem como traço comum o gosto pela expressão musical do funk. É emblemático 

que este fenômeno, que precisa ainda ser bem analisado, tenha surgido no bairro de 

Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O mesmo bairro que atraí o interesse de grandes 

empreendimentos comerciais e imobiliários, decorrente da Copa Mundial de 

2014...também assiste a explosão social de sua juventude que não tem espaço livre 

para manifestação de seus desejos e gostos (COSTA, 2014, p. 37). 

 

Levantou-se esse aspecto social da moradia e da tensão resultante da movimentação de 

jovens pobres pelos espaços controlados pelos interesses do mercado, como destaque nessa 

breve apresentação do distrito de Itaquera porque é nessa região do bairro, entre as favelas Goiti, 

Pacarana, Zorrilho e Caetitu, que está localizada uma das escolas pesquisadas, aqui identificada 

com a letra “D”. Veremos, mais para a frente, se e como, a escolha e o tratamento dos temas 

dos trabalhos, desenvolvidos pelos alunos nessa escola, dialogaram com esse contexto citado. 

Antes, vejamos no que se assemelham ou se diferenciam essas características aqui citadas com 

os outros distritos. 

 

3.3.2 O Distrito José Bonifácio 

 

Outro distrito da subprefeitura de Itaquera que também viveu situações de conflito por 

conta da grande movimentação de jovens, em espaços tidos como inadequados, foi o distrito de 

José Bonifácio, onde está localizada a escola “B” de nossa pesquisa.  

Nesse distrito que possuía, conforme dados do Censo de 2010, 124.122 habitantes, boa 

parte deles reside no Conjunto Habitacional de mesmo nome, inaugurado na década de 1980, 

com grande impacto em toda a região dada a quantidade de moradores rapidamente 

acrescentada à população. 

E nesse conjunto de padrão popular nem a população e muito menos sua parcela juvenil 

contou com espaços, dentro e fora dos prédios, para o lazer, circulação e convivência ou áreas 

verdes satisfatórias. Com poucas praças e ruas arborizadas, a maior área verde conservada é o 

Parque Municipal “Raul Seixas” que abriga uma também pequena “Casa de Cultura” que 

constitui praticamente um oásis nesse deserto de espaços culturais ou de lazer. 

Em reconhecimento a essa escassez de área verde, o Plano Regional Estratégico de 

Itaquera aprovado em 2004, previu a construção de caminhos verdes entre as pistas de uma de 

suas principais avenidas: a Nagib Farah Maluf. Esse caminho verde foi construído e tem sua 



69 

 

pista de caminhada bem utilizada pela população, mas ainda é pouco. Tanto que nesse conjunto 

disseminou-se por meses a prática de outra versão do já citado “rolezinho”. 

Nessa versão, chamada de “fluxo”, os adolescentes e jovens ocupam partes das avenidas 

e outras áreas públicas, utilizando carros equipados com aparelhagem de som em alto volume, 

para atrair multidões de jovens de várias localidades próximas. Um dos “fluxos” mais 

frequentados nesse conjunto era o da Avenida Virgínia Ferni. Nesse, a concentração de 

adolescentes e jovens com grande uso de bebidas e demais drogas, aliados ao som alto e 

ocorrência de brigas incomodaram muito parte dos moradores dos prédios. Após constante 

repressão da polícia que dispersava os participantes com bombas de gás lacrimogêneo, esses 

encontros diminuíram e mudaram de endereço. 

A mudança ocorrida, em virtude da repressão policial, não altera o fato de que essas 

manifestações juvenis indicaram a ausência de espaços suficientes para a convivência e lazer 

dessa parcela da população. 

 

Dentre estas movimentações, uma delas são os “pancadões” ou fluxos que ocorrem 

em ruas de bairros de São Paulo, onde um grande número de jovens se reúne para 

ouvir música, dançar e se divertir. É como se fosse um baile a céu aberto...o que ficou 

bem forte nas manifestações destes jovens foi o desejo de estarem juntos...buscando 

momentos de compartilhar gostos, alegrias, vivenciar experiências relacionadas à 

sexualidade, talvez desejosos de retomar o parque, as ruas e as praças como espaços 

de lazer (SOUZA; YAMANAKA; COSTA, 2016, p. 43-51) 

 

Não é só desse conjunto habitacional densamente povoado e escasso de áreas verdes e 

de lazer que consiste o distrito José Bonifácio. Paradoxalmente, esse aglomerado de prédios 

populares convive, no mesmo distrito, com áreas de menor adensamento populacional, 

destinadas à indústria e pequena agricultura: as áreas em que estão localizadas as fábricas, sítios 

e pesqueiros à sudeste do distrito, ao longo da Avenida Jacu-Pêssego, no sentido em que direção 

à São Mateus, ABC e litoral santista.  

No que restou da área rural cultivada pela Colônia Japonesa ali instalada ainda há a 

produção de hortaliças em sítios que mesclam a ocupação das margens dessa avenida Jacu-

Pêssego com fábricas, grandes lojas da rede varejista e atacadista e ocupações clandestinas. 

Uma dessas ocupações irregulares, por exemplo, constitui o Jardim da Glória, com cerca 

de 300 domicílios, em área particular e que tenta resistir, na justiça, contra as ordens de 

reintegração de posse solicitadas pela empresa proprietária do terreno. O problema da moradia 

precária e ocupação irregular, portanto, também se faz presente nesse distrito. Seus moradores, 
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através de luta e pressão política, conseguiram da administração 2013-2016, iniciar um processo 

para que essa região fosse declarada como de utilidade social. 

E também em decorrência de longa luta, ao lado desse Jardim da Glória, foi conquistada 

a compra de terreno que pertencia à antiga fábrica falida Gazarra. A área desapropriada pelo 

governo municipal foi entregue para a Universidade Federal de São Paulo para que esta construa 

uma unidade cujo projeto pretende atender mais de quatro mil alunos em cursos ligados às áreas 

de engenharia, principalmente.  

Próxima dessa futura Universidade Federal, onde já funciona um prédio destinado às 

atividades de extensão, há, ainda, como marca da presença da Colônia Japonesa na região, o 

aquário local que movimenta grande população nos finais de semana. Já do outro lado do 

Conjunto Habitacional, ao nordeste no limite com o bairro vizinho de Guaianases, onde o eixo 

principal de ligação viária é o trecho estendido da Avenida Radial Leste, o bairro do Jardim São 

Pedro apresenta outra característica, também de adensamento, mas predominando a 

autoconstrução que marcou o período da ocupação das margens do leito da ferrovia, pelos 

loteamentos populares adquiridos, principalmente, por migrantes nordestinos nos anos das 

décadas de 60 e 70.  

Nessa região, que está localizada a escola “B” de nossa pesquisa, a maior 

vulnerabilidade social justificou a aprovação de um novo Centro Educacional Unificado – um 

CEU, que está sendo construído com o projeto de oferecer, além dos serviços educacionais, 

mais alternativas culturais, esportivas e de lazer para as crianças, adolescentes e população geral 

dessa região. 

 

3.3.3 O Distrito do Parque do Carmo 

 

Outro distrito cuja vulnerabilidade justificou também a aprovação de um Centro 

Educacional Unificado – o CEU Parque do Carmo (em construção) é o do Parque do Carmo, 

onde está localizada a escola “A” de nossa pesquisa. 

Com 68.258 pessoas (segundo o Censo de 2010) essa população inferior, quando 

comparada aos demais distritos apresenta um menor adensamento. Isso se deve, provavelmente, 

pelo espaço que ocupa o Parque do Carmo, uma área com 238,8 hectares, nesse distrito que 

leva seu nome. 

E além desse Parque que foi inaugurado em 1976 e está aberto ao público, há ainda o 

Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo, com 449,78 hectares destinados à preservação 
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ambiental e uso indireto para desenvolver atividades de educação e turismo ecológico. Esse 

Parque Natural foi criado em 2003. E tanto o Parque do Carmo, urbano, como o Parque Natural 

Fazenda do Carmo, resultaram de mobilizações da sociedade civil, movimentos comunitários e 

ecológicos. 

 

Movimentos sociais formados por ONGs e entidades comunitárias que eram 

contrárias às consequências do processo de urbanização que a Zona Leste vinha 

passando desde os anos de 1970. Todo esse descontentamento surgiu, principalmente, 

com a instalação da Usina de Compostagem São Mateus e de um aterro sanitário na 

região que atualmente encontram-se desativados (SÃO PAULO, 2014c, p. 12). 

 

O nome de Fazenda dada ao Parque Natural Municipal, além do benefício de diferenciar 

do nome dado ao parque urbano, tem o mérito de reportar à origem histórica da região: a área 

no século XVIII consistia numa fazenda de nome Caguassu, sendo que no final desse século foi 

doada para a Província Carmelita Fluminense (atual Ordem Terceira do Carmo) (LEMOS; 

FRANÇA, 1999). 

Pelo vínculo da história de Itaquera, como um todo, ao bairro de São Miguel Paulista, 

onde é conhecida a fixação de indígenas em aldeamento controlado pelos padres jesuítas desde 

o século XVI, está aí implícita a utilização dessa mão de obra nativa pelos colonizadores em 

toda a região. Mas, ao se analisar esses documentos datados do século XVIII, nas fazendas de 

propriedade da igreja, já se evidencia a exploração da mão de obra negra. “Também, no caso 

da Fazenda Caguassu, dos Carmelitas, pode-se inferir que as atividades agrícolas existentes 

tivessem se revestido de uma certa importância então, pois possuíam até feitor de escravos” 

(LEMOS; FRANÇA, 1999, p. 31). 

Considerando que metade dessa antiga fazenda tinha sido doada aos padres carmelitas 

por um militar, o capitão Tomé Alvares de Castro (LEMOS; FRANÇA, 1999, p. 31), para 

posterior uso dessas terras, originalmente indígena, pelos trabalhadores negros escravizados há 

que se compreender a importância desses elementos temáticos, a força militar (e o pagamento 

com terras do uso da violência), a religião e seu papel político, ideológico, também econômico, 

a questão da propriedade da terra, do indígena e do negro. Qual desses temas poderia virar 

objetos de estudo por parte dos grupos de TCA? Teriam os professores da escola tais 

informações e preocupações?  

Parte desses temas recebeu maior atenção dos grupos de TCA. Parte não, como veremos 

adiante. Mas qual é a relação do que era essa fazenda com a população atual de seu entorno? A 

questão da propriedade se coloca? 
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O conflito entre o esforço pela preservação ambiental, representado pela proteção da 

área da APA, e a luta pela moradia popular tem marcado a história da região nas últimas 

décadas. Observou-se conflito entre entidades ambientalistas, mais preocupadas com a 

conquista da Área de Preservação Ambiental, e movimentos de luta por moradia, que 

demandam as terras disponíveis para uso habitacional.  

Uma das pressões sofridas pela APA da Fazenda do Carmo, por exemplo, é representada 

pela ocupação de um de seus bairros, a Gleba do Pêssego. É preciso ressaltar, porém, que além 

das ocupações irregulares feitas por populares, há também a invasão realizada por 

empreendimentos comerciais, conforme descrito como “Atividades ou Situações Conflitantes”, 

no Caderno do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Fazenda do Carmo. 

 

Ocupações irregulares dispersas. Existem ocupações na Avenida Aricanduva S/N, 

próximo a Estrada Fazenda do Carmo, na Vila F da Rua Emburi do Campo; na Rua 

Malmequer do Campo; e no campo de futebol 9 de Julho. Também existem dois 

empreendimentos comerciais, ambos situados na Avenida Aricanduva: uma casa de 

show e um barracão comercial, atualmente utilizado como ferro velho. (SÃO PAULO, 

2014c, p. 47). 

 

Na análise do documento citado acima, também foi interessante observar que ao 

descrever os riscos ou ameaças à APA, o Caderno do Plano de Manejo desnuda aspectos das 

condições de vida da população mais pobre do entorno que é desassistida de moradia regular e 

digna bem como de saneamento básico: 

 

Despejo de esgoto in natura dentro do PNM Fazenda do Carmo. Na região da Gleba 

do Pêssego foi observado o despejo de esgoto de casas lindeiras ao PNM Fazenda do 

Carmo diretamente em seu interior.  Além disso, verificou-se que na região das casas 

numeradas e parte da Comunidade do Tabor, o esgoto é despejado no Rio Aricanduva, 

às margens do PNM (SÃO PAULO, 2014c, p. 47). 

 

Ao descrever a precariedade das condições de saneamento e moradia das casas do 

entorno, o Plano de Manejo da APA Fazenda do Carmo acaba apontando uma situação que 

define também um alto percentual das famílias que residem em todo o distrito: 18,03% das 

habitações estão em áreas de favelas (a maior quantidade entre os distritos dessa subprefeitura), 

segundo site da Rede Nossa São Paulo (acessado em 20 de março de 2017) 

E segundo esse mesmo site da Rede Nossa São Paulo, também é nesse distrito do Parque 

do Carmo que se encontra o maior percentual, 23,87% de domicílios com renda per capita até 

½ salário mínimo. 
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O Parque do Carmo, por fim, ainda se revela um distrito com maus indicadores nas áreas 

da saúde, com uma taxa de mortalidade infantil que era de 19,2 em 2014. E além das crianças 

também é elevado o número de jovens mortos nesse distrito, e de forma violenta: é de 9,62 

(2014) a taxa de homicídio juvenil nesse distrito, também o maior dentro dessa subprefeitura, 

segundo nos mostra o site da Rede Nossa São Paulo, que traz ainda um interessante mapa da 

desigualdade no Município. Veremos, adiante, se essa questão da desigualdade social entra, e 

de que maneira, nos trabalhos realizados pelos alunos das escolas dessa região. 

 

3.3.4 O Distrito da Cidade Líder 

 

Com 126.597 habitantes a Cidade Líder é o segundo colocado em número de população 

somente sendo superado pelo distrito vizinho de Itaquera ao qual está unido pelo Rio Verde, 

em torno do qual um cordão de favelas segue seu trajeto (Miguel Inácio Cury, Francisco Jorge 

da Silva, Lávios até as proximidades da maior de todas, a favela Maria Luiza Americano). 

Durante muitos anos, nesse distrito funcionou uma pedreira em área situada atrás do 

local onde foi construída a Arena Corinthians. E nas proximidades dessa pedreira, formou-se 

um aglomerado de casas populares ao longo da Rua Serrana, famosa pela grande quantidade de 

moradores negros. 

A presença da população negra, e sua participação na vida comunitária local é bem 

simbolizada pelas figuras de dois personagens que viveram na região na segunda metade do 

século XX. O primeiro deles era o pedreiro Sebastião Francisco, apelidado de “O Negro”, que 

tanto participava das mobilizações comunitárias por pavimento nas ruas, iluminação pública, 

instalação de postos de saúde e escolas (seu nome, inclusive, dá nome a uma das escolas da 

região) como também atuava em sindicatos (da Construção Civil) e Partido Político (era 

militante do Partido Comunista Brasileiro), clandestino na época do regime militar. Sebastião 

Francisco tinha, então, além da atuação comunitária local, uma participação política nacional, 

tendo sido, inclusive, preso no episódio conhecido como Intentona Comunista de 1935, junto 

com outras personalidades da época, como Luís Carlos Prestes e Caio Prado Junior (COSTA, 

2014, p. 28). 

O outro personagem que combinará uma forte atuação local, com lutas gerais da 

população pobre e negra da cidade, foi Benedito Batista de Jesus Laurindo, o Padre Batista. 
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No dia 07 de dezembro de 1979, Batista recebe o ministério do Leitorado e Acolitado 

na Igreja Cristo Redentor, na Cidade Líder em Itaquera – SP. Já sendo o representante 

dos seminaristas do Estado. Vítima de racismo, Padre Batista passou por impiedosas 

perseguições policiais, de família e empresários que não o aceitavam na Paróquia e 

por seu idealismo de contemplar na região leste da Capital pessoas menos favorecidas 

(LAURINDO, 2011, s. p.) 

 

Como veremos adiante, essa temática da identidade negra não será desprezada entre os 

temas tratados pelos Trabalhos Colaborativos de Autoria, desse e dos demais distritos. E mesmo 

que tratada de modo indireto e em menor proporção, o tema da desigualdade social, também 

aparecerá nos trabalhos e falas dos alunos da escola pesquisada nesse distrito que em seus 

limites, a oeste, com os distritos do Aricanduva e Vila Matilde mesclará a continuidade de 

moradias populares e de médio padrão já na região próxima ao Shopping Aricanduva, tido como 

o maior complexo desse tipo na América Latina. 
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SEGUNDA PARTE 

 

4 OS CONTEXTOS EM QUE OS TRABALHOS COLABORATIVOS DOS ALUNOS 

FORAM REALIZADOS 

 

4.1 Local 

 

No âmbito local já foi mencionado que nos anos que antecederam a realização dos 

trabalhos analisados, a região de Itaquera, com seus distritos, foi chacoalhada pelos impactos 

dos preparativos e realização da Copa Mundial de Futebol de 2014.  

E mesmo que houvesse, após a realização do evento, certa frustração com os resultados 

econômicos que estariam aquém do que aguardava parte da população, é inegável que as 

intervenções promoveram determinadas modificações na paisagem local, interferindo no 

sistema viário, transportes e preço dos imóveis, por exemplo (sem desconsiderar os resultados 

futebolísticos “nacionais” da Copa que certamente influenciaram no clima eufórico esperado). 

E como já foi citado, o encarecimento do valor dos imóveis foi acompanhado por 

processo de amedrontamento da população residente em áreas de ocupação irregular, cujas 

famílias foram ameaçadas de remoção. Com o remanejamento de parte das favelas ter sido 

realizado, inclusive nas proximidades de duas das escolas analisadas. É interessante observar o 

quanto desse fenômeno chamaria ou não a atenção dos alunos e professores envolvidos nos 

trabalhos analisados. 

 

4.2 Municipal 

 

No âmbito municipal, cabe citar que a Administração que, em sua dimensão educacional 

implantara a Reorganização Curricular geradora da proposta do TCA passaria pelo teste das 

urnas nas eleições municipais de outubro de 2016 e sairia derrotada nesse processo eleitoral.  

E no aspecto mais restrito da Educação, vale lembrar que um ano antes da eleição, em 

2015, tinha sido aprovado o primeiro Plano Municipal de Educação do Município que trouxera 

avanços no sentido do compromisso assumido com metas de ampliação de atendimento na 

Educação Infantil e redução na proporção entre alunos e professores por sala de aula, além da 

destinação de uma fatia maior do orçamento para a Educação.  
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Por outro lado, nesse mesmo Plano Municipal de Educação, tinha sido retirada, por 

pressão de grupos religiosos conservadores, toda menção à questão de gênero e orientação 

sexual.  

Se nesse processo de discussão do PME que tinha iniciado em 2008, com a mobilização 

de parte da Rede Municipal, através de suas unidades e com a participação de várias 

organizações ligadas à Educação (Movimentos, Associações de Pais, ONGS, Sindicatos) houve 

um razoável grau de mobilização até a aprovação de um documento base no Congresso 

Municipal de Educação ocorrido em 2010, o resultado das votações ocorridas na Câmara 

Municipal de São Paulo, em 2015, quando a proposta do Executivo foi submetida à apreciação 

dos vereadores, refletiu a intensa mobilização dos setores conservadores que lotaram as galerias 

da Câmara durante as audiências públicas finais, com uma participação tímida das organizações 

sindicais dos professores e gestores que não conseguiram mobilizar suas bases para fazer frente 

aos grupos religiosos.  

Para se contrapor à onda e mobilização conservadora não bastou a intensa, mas pequena, 

mobilização de grupos feministas e de LGBT. Sobre a escassez de mobilização sindical nessa 

questão e outras talvez caiba lembrar que o sindicato dos professores mais poderoso da rede 

municipal de São Paulo, o SIMPEEM, teve seu presidente, que há décadas é reeleito para esse 

cargo, também eleito para o cargo de vereador, nas eleições de outubro de 2016, através do 

Partido PPS que integrou a base de apoio do candidato vencedor João Doria Junior. 

Sobre a polêmica em relação à questão de gênero também vale registrar que esse assunto 

ficou de fora do Plano Estadual de Educação de São Paulo, aprovado em 2016, como já tinha 

sido excluído do Plano Nacional de Educação anteriormente. 

 

4.3 Estadual 

 

Por conta da mesma mobilização das forças conservadoras, no Plano Estadual de 

Educação, finalmente aprovado em 2016 (estava sendo discutido desde 2002), a exclusão do 

tema do gênero, do texto aprovado, de certo modo, foi minimizada pelas organizações sindicais 

e estudantis que conseguiram garantir avanços de outra natureza. 

 

Para Maria Izabel Azevedo Noronha, presidenta da Apeoesp, o plano aprovado hoje 

“ficou mais próximo do que era”, ou seja, mais próximo ao que tinha sido construído 

pelo sindicato e demais entidades no Fórum Estadual de Educação. “Está incutido na 

emenda aglutinativa os principais pontos, as emendas que a gente defendia para 

recuperar uma boa parte que estava no Plano Estadual da Educação do Fórum Estadual 
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da Educação, que foi produzido com 75 entidades”, disse. Entre as emendas, destacou 

Maria Izabel, estão a criação de um Sistema Estadual de Educação, a gestão 

democrática em vez da meritocracia, a valorização dos professores, o estabelecimento 

de um limite para o número de alunos por salas de aula e a garantia de uma comissão 

para monitorar, acompanhar e avaliar a implementação do plano (CRUZ, 2016, s. p.) 

 

Com as conquistas citadas, relacionadas ao funcionamento da escola e condições de 

trabalho, a questão curricular relacionada à abordagem do tema do gênero, nas aulas, parece 

perder a primazia. 

 

Sobre a questão de igualdade de gênero, um dos pontos mais polêmicos da proposta, 

Bebel foi evasiva. Ela disse que esse foi um ponto difícil de ser discutido, mas que, 

no plano que foi aprovado, eles resgataram um artigo previsto nas metas e que prevê, 

por exemplo, a ‘superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação’ (CRUZ, 2016, s. 

p.) 

 

Essa minimização da derrota enfrentada nesse aspecto, conforme interpretação feita da 

fala da presidente do Sindicato dos Professores, pela reportagem citada, não aparece na fala de 

representante de organização estudantil que também acompanhou o processo. 

 

Para o presidente da UPES, Emerson Santos, a pressão secundarista foi essencial para 

emplacar emendas essenciais ao projeto. Entre os destaques, ele comemora a meta de 

fortalecimento da gestão democrática nas escolas, limite para número de estudantes 

nas salas de aulas, oferta da universalização da alimentação em todos os períodos do 

ensino (inclusive noturno) e nas escolas técnicas, vestibular unificado para acesso às 

estaduais, cotas, assistência estudantil e a criação de um Sistema Estadual de 

Educação. 

‘Continuaremos mobilizados para a aplicação e aprimoramento do Plano a partir de 

criação de projetos de leis que viabilizem o seu cumprimento. Levaremos as pautas 

vetadas para as nossas salas de aulas, afinal, não é porque uma Casa conservadora não 

permitiu a inclusão do debate de gênero nas escolas, que nós estudantes deixaremos 

passar batido. Ainda haverá muita luta!’, ressaltou. (UNIÃO..., 2016). 

 

Vemos que, embora reconheça os mesmos avanços já observados pela dirigente sindical, 

o líder estudantil chama atenção para a não inclusão do debate de gênero como um problema 

pendente que exigiria a manutenção da luta. 
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4.3.1 O Movimento de Ocupação das Escolas Estaduais pelos Estudantes 

 

Essa mobilização dos estudantes, no Estado de São Paulo (e não apenas nele), aliás, 

constituiu um fato importante nesse período que foi marcado por intensas ações políticas de 

estudantes que participaram do movimento da ocupação de escolas da rede estadual.  

Desde o segundo semestre de 2015, o Governo do Estado de São Paulo tinha anunciado 

a decisão de promover uma reorganização na sua rede de educação que resultaria no fechamento 

de quase uma centena de escolas. Alegando ter ocorrido uma redução no número de alunos 

matriculados nas escolas estaduais o governo resolveu pela entrega dos prédios das escolas que 

seriam desativadas para que os municípios construíssem creches ou outros equipamentos. O 

que não se esperava é que houvesse, por parte dos alunos, uma forte reação contra a medida 

anunciada. 

 

A postura do governo e da imprensa provocou um movimento surpreendente de 

ocupação de muitas escolas na capital e no interior do estado, tendo como bandeira o 

lema “Não fechem a minha escola”. A ação dos alunos produziu uma comoção social, 

pois, pela primeira vez no século, o movimento ‘Não fechem a minha escola’ se 

distanciava da imagem construída pelos meios de comunicação de massas, que 

apresentam a escola pública como uma instituição sucateada, violenta, frequentada 

por alunos desinteressados e desmotivados, oriundos de famílias problemáticas 

(MAZZA; SANTOS, 2016, s.p.). 

 

O descontentamento do movimento estudantil, não apenas com o governo proponente 

da reforma, mas também com a imprensa se justificaria mais tarde com a demora da grande 

mídia em dar visibilidade ao movimento que ganhou corpo em todo o estado e, posteriormente, 

no País inteiro em reação à proposição pelo governo de projetos que eram considerados pelos 

estudantes como nocivos à Educação. 

 

Num contexto de mais de mil escolas ocupadas em todo o Brasil contra a PEC 241 e 

a Medida Provisória que reforma o Ensino Médio, o silêncio da imprensa sobre 

a mobilização dos estudantes é mais um capítulo sombrio do processo pelo qual passa 

o país, exemplar quando falamos de ausência de diversidade e garantia do acesso à 

informação no Brasil. Muita gente só tomou conhecimento das ocupações no último 

final de semana, quando locais de votação no segundo turno das eleições municipais 

tiveram que ser trocados em função das escolas mobilizadas. Até ali, as matérias – 

principalmente na televisão – foram raras. Agora seguem poucas, sem dar voz aos 

estudantes que ali estão, tampouco aos setores da sociedade que apoiam os protestos 
contra da PEC e a MP 746/2016 (PITA, 2016, s.p.). 

 

Conforme é percebido na notícia, a despeito da não divulgação pela mídia, o movimento 

dos estudantes, contra as reformas propostas para a educação, viria a crescer no País, quando 
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vários outros temas relacionados ao mundo da escola eram objeto de discussão, como o debate 

sobre gênero e identidade sexual pelos educadores. 

 

4.4 Nacional 

 

4.4.1 A disputa política e as questões de Gênero, Classe, Identidade Sexual e Raça 

 

A nível nacional a questão de gênero e identidade sexual ainda viria a ser retirada da 

própria proposta da Base Nacional Curricular Comum, em sua terceira versão, apresentada em 

2017, como reflexo da onda conservadora que ganhou força no País nos últimos anos, sendo 

oportuno lembrar que ao longo de todo o ano de 2016, em que os alunos das escolas pesquisadas 

elaboraram seus trabalhos, houve intensa mobilização nas ruas, com grande apoio midiático, 

que resultou no impedimento da primeira mulher eleita para presidir o Brasil, após campanha 

recheada de manifestações de machismo nas ruas e redes sociais. Um desfecho de articulações 

conservadoras que já vinham ganhando corpo desde o início de seu governo. 

 

Dilma Roussef, primeira mulher eleita à Presidência da República no Brasil, assumiu 

o governo em janeiro de 2011 em um contexto caracterizado pela ampliação da força 

política de grupos conservadores, em especial os religiosos, que incidiram 

intensamente no processo eleitoral de 2010, e pelo aumento do impacto da crise 

internacional de 2008 (CARREIRA, 2015, p. 223). 

 

Esse avanço dos setores conservadores levou à redução das agendas mais progressistas 

no campo do gênero e sexualidade, embora seja importante também reconhecer que tanto pela 

ação dos movimentos sociais como pela influência na ocupação de setores estratégicos do 

Estado, a esquerda tinha conseguido garantir algumas conquistas na área da Diversidade na 

Educação. 

 

Entretanto, é importante observar um movimento contrário de valorização da 

educação na agenda política, por parte dos movimentos sociais de mulheres negras, 
reforçado pela alteração da LDB pela Lei 10.639/2003, e de movimentos sociais 

LGBT, na qual se destacam as conquistas referentes às ações de educação no 

Programa Brasil sem Homofobia[...] destacaram-se ainda como importantes 

conquistas, a partir do governo Lula, os programas de formação docente Gênero e 

Diversidade na Escola e de formação de gestores e servidores públicos Gestão de 

Políticas Públicas em Gênero e Raça, promovidos pelas Secretarias de Políticas para 

Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial, pelo Ministério da Educação. 

(CARREIRA, 2015, p. 367). 
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A articulação conservadora citada anteriormente, então, significava uma reação aos 

movimentos que tinham conseguido fazer avançar uma agenda mais progressista dentro da 

educação pública. Movimentos, que, por sua vez, também representavam novidade no cenário 

da disputa política nacional. 

 

Os novos movimentos sociais diferem substancialmente no tocante à ideologia 

(qualidade de vida, em oposição a crescimento e redistribuição), bases de apoio 
(interesses diversos e redes emergentes, em oposição a classes sociais relacionadas 

com o trabalho industrial, a agricultura ou a raça), motivação para participação (mais 

idealista, em vez de interesses sociais objetivos), estrutura organizacional 

(descentralizada, em vez de burocrática), e de estilo político (extraparlamentar, em 

vez de integradas em processos neocorporativos de negociação)...Os movimentos 

sociais também são de central importância para compreender a construção de uma 

esfera pública, com a política educacional, sobretudo no tocante à escola, 

desempenhando um papel fundamental no estabelecimento de uma arena democrática 

para deliberação social. Movimentos culturais reformistas muitas vezes se têm 

alinhado com movimentos sociais mais amplos, como pode ser exemplificado na 

experiência original de Paulo Freire como político em São Paulo, no começo dos anos 

1990, sob a liderança de um partido político democrático socialista (TORRES, 2001, 

p. 149) 

 

Na citação acima, Carlos Alberto Torres, ao tratar das características dos novos 

movimentos sociais, descreve a preocupação desses com a atuação na política educacional, 

citando a experiência ocorrida, no começo da década de noventa, no Município de São Paulo, 

quando o educador Paulo Freire esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação. Nesse 

período, o partido que governava a cidade, o Partido dos Trabalhadores, ainda mantinha um 

vínculo mais forte com os ideais socialistas. E mesmo que essa coloração mais esquerdista tenha 

sido aos poucos atenuada, passadas quase três décadas, numa nova administração confiada ao 

PT, uma proposta curricular, através do Trabalho Colaborativo de Autoria, de certa forma, 

tentaria resgatar parte do proposto pelo Estudo da Realidade Local, da época de Paulo Freire. 

 

4.4.2 As Lutas Políticas pelo Alargamento do Currículo e as Resistências Surgidas 

 

Guardadas as diferenças decorrentes do tempo percorrido, essas experiências traziam 

como tema comum a intenção de enriquecer o currículo, com componentes da realidade social 

do aluno. E isso, certamente, decorreu da influência desses movimentos sociais junto ao PT. 

 

Esses movimentos sociais também questionam os modelos hegemônicos de 

escolarização ainda referenciados na hegemonia do patriarcado, do eurocentrismo, da 

heteronormatividade etc. Eles tencionam as políticas de inclusão escolar como aquelas 

que preveem a inclusão de diferentes em um modelo de escola que não reconhece e 
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não valoriza a diversidade existente em um país multirracial, multiétnico, 

multicultural[...]. Do ponto de vista das ações, buscam alargar e pluralizar o currículo 

e defendem ações afirmativas articuladas às políticas universais, visando à diminuição 

das desigualdades entre grupos da população (CARREIRA, 2015, p. 106). 

 

Pode-se concluir, pelo exposto acima, quanto à importância dos movimentos sociais na 

definição das propostas educacionais que, implementadas por governos do Partido dos 

Trabalhadores, visaram “alargar e pluralizar o currículo”.  

Percebe-se que em torno dessas temáticas era frequente o embate político, ora com a 

vitória de um campo, ora com a vitória de forças oponentes. O avanço na introdução desses 

temas, da raça, gênero e diversidade, no currículo escolar, coincidiu com o início do governo 

Lula. 

 

Em 2002, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em janeiro de 2003 

pelo Presidente Lula, a Lei nº 10.639/2003. A Lei nº 10.639 alterou o artigo 26 da 

LDB, tornando obrigatório o ensino da história e das culturas africana e afro-

brasileira, demanda histórica do movimento negro brasileiro que não havia obtido 

sucesso na Constituinte e no processo de tramitação da LDB. O PL nº 259 também 

estabeleceu a inclusão do Dia da Consciência Negra (20 de novembro) no calendário 

escolar oficial das redes de ensino de todo o país (CARREIRA, 2015, p. 90). 

 

Se esses passos constituíram importantes conquistas dos movimentos sociais nesse 

período, não significa que o novo governo não deixasse de fazer concessões como estratégica 

de driblar a resistência conservadora. Citando estudos de Tatiane Cosentino Rodrigues e Anete 

Abramowicz, Denise Carreira descreve essa estratégia. 

 

A ascensão da diversidade no governo Lula representou a abertura de espaços e de 

canais de participação de grupos e movimentos sociais que não participavam do 
debate sobre políticas públicas, ampliando possibilidades de pressão direta sobre 

critérios e desenhos das políticas. No entanto, as autoras concluíram que as políticas 

de diversidade foram manejadas no primeiro mandato de Lula na perspectiva da 

cultura como campo de contenção, de governamento de conflitos, restringindo-se a 

buscar uma justiça cultural, em substituição a uma justiça social (CARREIRA, 2015, 

p. 112-113). 

 

Essa concessão representava a diminuição da ênfase anteriormente dada pelo PT aos 

embates classistas. Um movimento observado nos Programas de Governo desse Partido ao 

longo das campanhas que realizou antes da obtenção da primeira vitória. 

 

No programa de 1994, intitulado “Lula Presidente”, foram destacados como pontos 

principais: uma revolução democrática no Brasil, a luta pela democracia política, 

econômica e social, a distribuição de renda, o combate à exclusão e a toda forma de 

preconceito. A busca de um novo desenvolvimento com justiça social e respeito ao 

meio ambiente deram a tônica, substituindo a ênfase do programa de governo anterior 
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no socialismo e na classe trabalhadora. As propostas dos movimentos identitários 

ganharam destaque no principal caderno: “Bases do Programa de Governo”. Além das 

demandas dos movimentos de negros, de mulheres, do campo, de deficientes, de 

crianças e adolescentes, foi explicitado, pela primeira vez pelo Partido e uma disputa 

eleitoral, o combate à discriminação por orientação sexual. (CARREIRA, 2015, p. 

138) 

 

Esse compromisso de luta contra a discriminação por orientação sexual, se demorou 

para entrar, como ponto de destaque no Programa de Governo, por conta das resistências 

internas e externas, voltou a ocupar espaços secundários nas campanhas seguintes. 

 

Em 2002, elas voltaram a ser abordadas, mas em documentos anexos ao programa de 

governo, intitulados “Brasil sem Racismo”, “Carta às Pessoas Portadoras de 

Deficiências”, “Compromisso com as Mulheres”; “Compromisso com os Povos 

Indígenas” e “Vida Digna no Campo”. O enfrentamento da homofobia perdeu espaço 

e não foi explicitado num tópico específico, como no programa de governo de 

1994[...]. A história do Partido foi marcada pela disputa do lugar político desses 

grupos no Partido, muitas vezes contra uma perspectiva estritamente classista ou conta 

a força de determinados grupos religiosos que compõem o Partido, que, mesmo se 

mostrando progressistas em relação às questões das desigualdades econômicas, se 

opuseram à agenda de direitos sexuais e reprodutivos, em especial, àquelas referentes 

ao aborto e às demandas LGBT (CARREIRA, 2015, p. 139). 

 

E apesar desses recuos do maior partido de esquerda do Brasil, nos aspectos das posturas 

mais classistas, compromisso com o socialismo e questões mais polêmicas como as do aborto 

e orientação sexual, a reação conservadora não deixou de marcar presença na arena política, 

sendo exemplo disso, os movimentos que foram denominados de “Escola Sem Partido”. 

 

4.4.3 Os Projetos da “Escola Sem Partido” 

 

Cabe registrar que nesse contexto também ocorreu a tramitação de Projetos de Lei 

propondo a “Escola Sem Partido”. Esses projetos, a pretexto de visar o impedimento de 

doutrinação política nas escolas, sugerem o maior controle sobre o conteúdo político das aulas 

dadas pelos professores. Além do percurso nos trâmites políticos, as propostas do movimento 

tiveram ampla disseminação pela internet. 

 

Veiculado por meio de um sítio na internet desde 2004, o ESP ampliou sua 

visibilidade em 2014, com a tramitação de projetos de lei sobre o tema na Câmara dos 

Deputados e em alguns estados e municípios. Nesse período começaram a circular 

notícias de docentes sendo intimidados por notificações extrajudiciais, cujo modelo é 

fornecido no site do movimento, a fim de coibir a suposta “doutrinação ideológica” 

dos professores, incluindo o tratamento pedagógico de temas relacionados a gênero e 

sexualidade”. Ao longo de 2015, o ESP alinhou-se a outras organizações de direita, 
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como o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online, defendendo nas ruas e redes 

sociais o impeachment da presidenta Dilma Rousseff (AÇÃO EDUCATIVA, 2016, 

p. 5). 

 

O estudo das notícias divulgadas nesse site, por um lado, e dos vínculos políticos e 

partidários do movimento demonstram que nem é obtido um número expressivo de denúncias 

nem se verifica um real distanciamento político partidário do próprio movimento. 

 

O Escola Sem Partido afirma ter um batalhão de denúncias de doutrinação, mas 

publica apenas 33 em seu site (detalhe: o Brasil tem 45 milhões de estudantes). São 

elas, e uma pesquisa encomendada pela revista Veja em 2008, que sustentam as ações 

do movimento. Isso está muito longe de configurar uma tendência, que precisa de 

dados mais robustos e outros estudos comprovados que confirmem a hipótese. E tem 

uma outra coisinha: se existe doutrinação esquerdista, ele está dando muito, mas muito 

errado – uma pesquisa Datafolha, de dois anos atrás, e o próprio mapa eleitoral das 

últimas eleições registram um avanço da direita e um recuo da esquerda. A reportagem 

também mostra que de “Sem Partido”, o ESP não tem nada. O levantamento dos 

projetos de lei inspirados nas ideias do movimento mostra um claro predomínio dos 

partidos de direita e centro. O campeão é o PSC, com cinco proponentes. Outro dado 

que ilustra o caráter “independente” é a vinculação religiosa: 11 dos 19 proponentes 

de projetos inspirados pelo ESP são ligados a alguma igreja (SAKAMOTO, 2016, p. 

13). 

 

Nas citações acima são apontados sinais de que diferentemente do alardeado pelos 

adeptos do ESP, não estaria havendo uma doutrinação em massa dos estudantes brasileiros pela 

esquerda, pelo contrário, o que parece estar acontecendo no Brasil, e outros lugares do mundo, 

é o avanço do pensamento conservador e de direita, tanto nos resultados eleitorais como no 

campo da educação (APPLE, 2003). E o que explicaria o crescimento dos grupamentos 

religiosos, e também políticos, de direita e a popularidade de suas propostas? 

 

A tão discutida desintegração da comunidade causada em parte por exigências e crises 

econômicas, pela criação concomitante do individualismo possessivo, pela 
mobilidade de uma população, pela perda de nitidez dos papéis de gênero idealizados 

etc. criou uma situação em que muita gente se sente sem raízes, anômica e isolada. A 

Igreja forneceu historicamente um lugar central para a construção da comunidade. Ela 

tem um papel mais central ainda para muita gente hoje em dia. As visões 

conservadoras de homogeneidade sob as leis e orientação de Deus não só ajudam na 

construção de comunidades sociais reais através da Igreja, como também ajudam a 

criar comunidades originárias, estruturas afetivas que ligam você a pessoas invisíveis 

por todo o País [...] (APPLE , 2003, p. 186). 

 

Pela quantidade de parlamentares de partidos conservadores vinculados a igrejas 

envolvidos na disseminação das propostas do ESP é possível ter uma ideia do quanto esse clima 

de desagregação é aproveitado politicamente por essas organizações da direita. Mesmo assim, 

no Brasil, essas organizações agora se voltam contra uma suposta ameaça representada pela 
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militância de professores de esquerda. Vemos, porém, que tanto o poder dos professores em 

influenciar seus alunos como o engajamento político desses professores são superestimados 

pelo ESP. 

 

Esse argumento é frágil, baseado em apenas uma pesquisa de opinião e, ainda assim, 

dependente de uma associação controversa de ideias. O Escola Sem Partido se refere 

aos educadores brasileiros como um ‘exército organizado de militantes travestidos’ 

[...] Na sondagem, 78% dos professores dizem que a principal função da escola é 

‘formar cidadãos’. Para o ESP, isso equivale a ‘apenas e tão somente martelar ideias 

de esquerda na cabeça dos estudantes’. Tal definição não se enquadra nos múltiplos 

significados dos termos formação e cidadania. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), por exemplo, dizem que cidadania deve ser compreendida como ‘participação 

social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais’, 

sua adoção no dia a dia se exprime em ‘atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito’. Isso 
se aplica tanto a um militante quanto a um diretor de uma grande empresa (RATIER, 

2016, p. 33). 

 

Acrescente-se aos argumentos citados acima que a própria Constituição Brasileira de 

1988, em seu artigo 205, como a LDB de l996, em seu artigo segundo, estabelecem que a 

educação deve visar o “preparo para o exercício da cidadania”, além do pleno desenvolvimento 

da pessoa e a qualificação para o trabalho.  

Como veremos mais à frente, tais preocupações relacionadas à partidarização do 

conteúdo escolar pelos professores, conforme argumentação do citado movimento, não se 

justificaria, a julgar pela escolha dos temas desenvolvidos, pelas abordagens adotadas e até 

pelas opiniões expressas por professores e alunos em relação a esse tópico. 

Mas se parece, como pretendemos demonstrar, não ter havido tal engajamento, 

partidário, dos professores nas atividades de orientação dos alunos envolvidos nos TCAs, qual 

tipo de identificação foi possível constatar em relação aos temas escolhidos, por parte dos 

professores? 

E teria o receio de identificação partidária e ideológica com a esquerda e seus símbolos 

temáticos, por parte dos professores ou mesmo o entendimento como sendo desimportantes 

essas questões, provocado a exclusão de tais assuntos (classes sociais, desigualdade social, 

injustiça social) dos conteúdos escolares? Mas seriam tais temas, necessariamente, pautas 

exclusivas da esquerda? 
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4.4.4 As Problemáticas Econômicas e Sociais 

 

Considerando o que está disposto na Constituição Brasileira de 1988 em seu Art. 3º, 

como constituindo objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 

nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; fica difícil pensar numa 

formação escolar que exclua as temáticas econômicas e sociais de seu currículo. 

(BRASIL, 1988) 

 

Preocupações, aliás, que são mundiais e, portanto, reconhecidas pelos organismos 

internacionais, como é o caso da Organização das Nações Unidas - ONU, que aprovou em 2016 

a Resolução “Transformar o Mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável” e, entre 

os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o décimo é o de Reduzir as 

Desigualdades nos Países e Entre os Países (ORGANIZAÇÃO..., 2016). 

 

Neste momento, o 1% mais rico da população mundial possui a mesma riqueza que 

os outros 99%, e apenas oito bilionários possuem o mesmo que a metade mais pobre 

do planeta. Por outro lado, a pobreza é realidade de mais de 700 milhões de pessoas 

no mundo. Trata-se de uma situação extrema. A desigualdade e a pobreza não são 

inevitáveis. São, antes de mais nada, produtos de escolhas políticas injustas que 

refletem a desigual distribuição de poder nas sociedades. Mudar essa realidade requer 

novas escolhas políticas, reiteradas ao longo do tempo, e sustentadas por uma 

sociedade com igual acesso à democracia (GEORGES, 2017, p. 11). 

 

Sendo, então, uma questão global, a desigualdade também está presente no Brasil, 

segundo o citado Relatório da OXFAM Brasil: 

 

No Brasil, a situação é pior: apenas seis pessoas possuem riqueza equivalente ao 

patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E mais: os 5% mais ricos 

detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%. Por aqui, uma trabalhadora que 
ganha um salário mínimo por mês levará 19 anos para receber o equivalente aos 

rendimentos de um super-rico em um único mês (GEORGES, 2017, p. 6). 

 

E embora o referido Relatório OXFAM reconheça ter ocorrido entre 1988 e 2015 uma 

significativa redução da desigualdade no Brasil, com a queda de 37% para menos de 10% da 

parcela da população brasileira abaixo da linha de pobreza (GEORGES, 2017, p. 12), há por 

outro lado, a preocupação com a reversão dessa tendência com as medidas adotadas, pelo 

governo brasileiro, principalmente após o impeachment que afastou Dilma Rousseff da 

Presidência: 



86 

 

 

As reformas profundas que têm sido propostas nos últimos...meses afrontam o que 

preconiza nossa Constituição, e ameaçam reverter o processo de construção de nosso 

Estado de bem-estar social, em um período de crise econômica. Isto ocorre à revelia 
da população que, mesmo desconfiando do Estado, espera do setor público o 

atendimento de suas necessidades básicas. Existe evidente e acelerada redução do 

papel do Estado na redistribuição dos recursos em nossa sociedade, o que aponta para 

um novo ciclo de aumento de desigualdades (GEORGES, 2017, p. 12). 

 

Se essas reformas estão sendo propostas “à revelia da população”, não significa que não 

venham a ser implementadas, pois o mesmo congresso que aprovou o processo do impeachment 

e o consequente afastamento da Presidenta, aprovou posteriormente a Reforma Trabalhista e 

está apreciando a proposta de Reforma da Previdência – tratando-as como o principal problema 

do país. Mas esse congresso não representará o sentimento da população na tomada das decisões 

mais importantes do País? Não necessariamente quando é analisada a força dos meios de 

comunicação defensores das reformas citadas, por um lado, e por outro, quando é também 

considerada a própria composição social do Congresso Brasileiro: 

 

Por fim, existe outro problema central que limita a capacidade de nossa democracia 

reduzir desigualdades: o distanciamento entre o perfil da classe política e a própria 

sociedade brasileira. Em 2014, o Brasil elegeu o parlamento federal mais rico dos 

últimos 15 anos. Quase metade dos deputados da Câmara Federal tem patrimônio 
superior a R$ 1 milhão, valor 17 vezes maior que a média de patrimônio per capita no 

Brasil. Existem, ademais, enormes desequilíbrios de raça, sexo e etnia no sistema 

político. O Congresso Nacional é formado, em sua maioria (quase 80%) por brancos, 

num País em que brancos são menos que a metade. Meros 10% da Câmara e do 

Senado Federais, juntos, são de mulheres, não obstante elas serem maioria da 

população. Não há nenhuma representação indígena, apesar dessas populações 

somarem quase 1 milhão em território brasileiro (GEORGES, 2017, p. 70). 

 

Vemos, pelo relatado acima, que o quadro de desigualdade econômica e social, no 

Brasil, pode ter relação com a também desigual repartição do poder político no País, gerando 

uma situação que tornam os estudos sobre a esses temas da economia, sociedade e política 

absolutamente necessários para a boa formação dos alunos de nossas escolas. 
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TERCEIRA PARTE 

 

5 A PESQUISA NAS ESCOLAS 

 

5.1 O contexto das questões sobre o bairro em que o professor leciona 

 

Para fins de se obter um quadro sobre a localização das escolas em que os professores 

trabalhavam em relação aos seus locais de moradia, ao responder essa questão, 8 professores 

afirmaram residir no mesmo bairro da escola em que lecionavam; 7 professores responderam 

que moravam em bairros próximos à escola; e apenas 4 professores afirmaram que residiam em 

bairros distantes da sua escola de trabalho. 

 

Tabela 1 - Questão: O Bairro de residência do Professor? (Questionário dos professores) 

Relação de distância entre Residência do Professor e bairro da 

Escola 

Nº de 

citações 
% 

É o mesmo bairro da Escola em que leciono 8 42,10 

É um bairro próximo da Escola em que leciono 7 36,85 

É um bairro distante da Escola em que leciono 4 21,05 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Com essas respostas podemos concluir que a maioria desses professores, ao orientar 

seus alunos, no estudo de problemas locais, não estava tratando de assuntos alheios ou 

totalmente estranhos à sua realidade. Em muitos casos, nesse aspecto físico, territorial, a 

realidade do professor era a mesma ou muito próxima da vivenciada pelo aluno.  

Assim, ao apoiar o aluno no levantamento de dados sobre o território de suas moradias 

e locais de estudo, o professor, na maior parte dos casos, também estava reunindo dados que 

lhe permitiriam conhecer sua própria realidade. 

A esse entendimento acrescente-se o fato de que também uma maioria dos professores 

entrevistados, 89,48%, concordou com a afirmação de que os temas que orientaram tinham 

“alguma relação com situações ou problemas enfrentados pela comunidade de seu bairro”. 

Houve diferença entre essa percepção dos professores e a dos alunos quanto ao tipo de grupo 

social que foi objeto de suas pesquisas? 
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5.1.1 As Percepções de Professores e Alunos em Relação aos Grupos Sociais Pesquisados 

 

Quando comparamos as respostas dos professores com as dos alunos quanto ao vínculo 

entre seus temas de estudo nos TCAs com o bairro ou com grupos específicos da população, 

percebemos algumas diferenças. 

Se para a grande maioria dos professores os temas dos TCAs tinham relação com os 

problemas do bairro, uma proporção menor de alunos, 51,72%, tiveram uma opinião 

semelhante. 

 

Tabela 2 - Questão: Esse tema que você orientou, teve alguma relação com situação ou 

problemas enfrentados pela comunidade do bairro da escola? (Questionário dos professores) 

Relação do Tema com o Bairro Nº de Citações  % 

Sim 17 89,48 

Não 2 10,52 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Tabela 3 - Questão: Esse tema que você estudou, teve alguma relação com situação ou 

problemas enfrentados pela comunidade do bairro da escola? (Questionário dos alunos) 

Relação do Tema com o Bairro Nº de Citações  % 

Sim 15 51,72 

Não 10 34,48 

Não só no bairro em que moramos, mas em todo Mundo 2 6,90 

Não responderam 2 6,90 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

E o mesmo aconteceu com a questão sobre a relação entre o tema estudado e algum 

grupo social específico. Se 84,21% dos professores viram uma relação do tema com um grupo 

específico da população, a proporção entre os alunos também foi inferior (58,62% dos que 

responderam). 
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Tabela 4 - Questão: Esse tema que você orientou, teve alguma relação com situação ou 

problemas enfrentados por algum grupo específico de pessoas de dentro ou fora da 

comunidade? (Questionário dos professores) 

Relação do Tema com o Bairro Nº de Citações % 

Sim 16 84,21 

Não 2 10,52 

Somente Curiosidade no assunto 1 5,27 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Tabela 5 - Questão: Esse tema que você desenvolveu, tinha alguma relação com situação ou 

problemas enfrentados por algum grupo específico de pessoas de dentro ou fora da 

comunidade? (Questionário dos alunos) 

Relação do Tema com o Bairro Nº de Citações  % 

Sim 17 58,62 

Não 11 37,93 

Não respondeu 1 3,45 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Mesmo com essa diferença, entre os que visualizaram uma correspondência entre os 

temas tratados e problemas enfrentados por grupos específicos da população, houve semelhança 

nas respostas de professores e alunos que reconheceram no grupo de etnia negra o que mais 

teria sido objeto de estudo, seguido pelo grupo dos idosos. 

O reconhecimento, por professores e alunos, dos mesmos grupos sociais como os que 

contaram com a atenção de seus trabalhos resulta naturalmente do fato de que o grupo de 

professores entrevistados era o dos que foram incumbidos de orientarem o mesmo grupo de 

alunos, mas a diferença entre os professores que perceberam a relação desses estudos com 

problemas existentes na própria comunidade ou que diziam respeito a segmentos dessa 

comunidade, e os seus alunos que identificaram tal relação em menor proporção, demonstra 

que para os professores estava muito mais clara a conexão entre os temas estudados e a realidade 

da comunidade ou grupo social próximos do mundo dos alunos e da maioria dos professores. E 

também é natural que assim fosse, pois, os professores provavelmente reúnem um maior 

repertório que lhes permite identificar tais conexões.  
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Os professores, portanto, enxergando mais vínculos e mais laços entre esses temas e a 

vida da comunidade do aluno, para quem nem sempre essas linhas são bem visíveis, assumem 

um papel destacado na orientação desses trabalhos que, mesmo visando o maior protagonismo 

do aluno, não dispensa o acompanhamento, muito próximo, do professor. 

 

5.2 A Questão Conceitual e Política sobre o Significado da Palavra Comunidade 

 

Como professores e alunos enxergariam o significado do termo “comunidade”? 

Identificariam a comunidade como uma categoria mais identificada com o local, o território de 

moradia, estudo e trabalho ou teriam uma visão mais abrangente, não restrita aos limites 

geográficos locais? 

Ao se analisar as respostas dos alunos, percebemos que a maioria não associa a 

comunidade ao território local, mas ao ato de união. 

 

Tabela 6 - Questão: Qual o significado da palavra Comunidade? (Questionário dos alunos) 

Significado da palavra “Comunidade” 
Nº de 

citações 
% 

LUGAR: Grupo de pessoas que vive no mesmo bairro, como 

favelas/favela, uma comunidade que tem classe baixa/grupo de pessoas 

que vivem no mesmo lugar/várias pessoas em um só lugar/seu bairro/ o 

lugar onde moro, uma comunidade/ 

9 29,03 

UNIÃO: um grupo social/conjunto de pessoas/grupo de pessoas que se 

ajudam/tem os mesmos valores/onde existe amor entre elas/um grupo de 

pessoas que tenham os mesmos interesses e certas semelhanças/uma 

sociedade pequena/todos unidos/comunhão/um grupo de pessoas que 

buscam os mesmos direitos/é quando você pertence a um grupo/é como 

uma família, mesmo todos não sendo de sangue 

20 64,52 

Não responderam 2 6,45 

Total 31 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

Nota: Esta questão é de número da pesquisa e foi uma questão aberta 
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Tabela 7 - Questão: Qual o significado da palavra Comunidade? (Questionário dos professores.) 

Significado da palavra “Comunidade” 
Nº de 

citações 
% 

LUGAR: Moradia que necessita de melhorias assim como outros bairros 

mais estruturados/hoje comunidade é o “politicamente correto” para referir-

se à favela/conjunto de pessoas pertencentes a um determinado lugar/grupo 

de pessoas que ocupam um espaço geográfico próximo utilizando serviços 

e consumindo um território em comum/comunidade é o espaço 

compartilhado por pessoas, podendo ser urbano ou não/espaço em que 

vive/aquilo que se vive em determinado local ou região/lugar onde as 

pessoas tem o mesmo objetivo/grupo de pessoas que convivem em um meio 

comum,  por exemplo a comunidade escolar/grupo de pessoas que vivem 

em uma determinada região 

12 48 

UNIÃO: grupo de pessoas que se relacionam por escolha ou 

necessidade/conjunto de pessoas que compartilham as mesmas vivências e 

ideais/não necessariamente compartilhe o espaço, mas sim compartilhe 

características em comum/é o agrupamento de pessoas que possuem 

algumas características comuns/grupo de pessoas com perspectivas 

comuns/grupo de pessoas que tem consciência de seus problemas, deveres 

e direitos e que juntos buscam soluções para o bem comum/interação 

social/unidade e comunhão/ as pessoas e suas culturas/conjunto de pessoas 

que se inter-relacionam buscando um bem comum/união/diversos 

indivíduos em busca de harmonia e união 

13 52 

Total 25 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Mesmo que a presença de correspondência entre comunidade e local seja diferente nas 

respostas dos alunos quando comparadas aos professores com esse último grupo percebendo 

melhor essa associação, há semelhanças nas interpretações que os dois grupos apresentam sobre 

o significado de comunidade, tanto naquelas que enfatizam o aspecto territorial como naquelas 

que preferem o enfoque da comunhão de pessoas.  

Nos dois grupos, entre aqueles que associam comunidade ao local, temos algumas 

referências a favelas ou “comunidade que tem classe mais baixa”, como também temos a 

menção, nos dois grupos, da comunidade como união por necessidades e interesses comuns, 

com algumas respostas também indicando a união, para a busca de soluções para os problemas 

comuns, o que, por sua vez, desnuda uma dimensão também política desse conceito.  

Logo à frente, abordaremos, mais atentamente tanto a presença do termo “favela”, 

associado ao conceito de “comunidade”, na fala de professores e alunos, como também 

analisaremos o quanto a dimensão da política é compreendida pelos dois grupos. 
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5.2.1 A Questão quanto ao pertencimento a alguma Comunidade 

 

Antes disso, porém, façamos a análise de como os dois grupos se percebem como 

pertencentes, ou não, a comunidades ou outros grupos sociais. 

Na questão direcionada aos alunos, sobre se eles pertenceriam a alguma comunidade, a 

maioria, 62,06%, responderam que não pertenciam a nenhuma comunidade; 27,59% dos alunos 

responderam que pertenciam e 10,34% não responderam a questão. 

 

Tabela 8 - Questão: Você pertence a alguma comunidade? (Questionário dos alunos) 

Pertencimento a alguma Comunidade Nº de Citações  % 

Sim 8 27,59 

Não 18 62,09 

Não responderam 3 10,35 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Quando nos debruçamos sobre as respostas dadas pelos professores para a mesma 

questão, vemos o resultado oposto, com a maioria afirmando pertencer a algum tipo de 

comunidade 

 

Tabela 9 - Questão: Você pertence a alguma comunidade? (Questionário dos professores) 

Pertencimento a alguma Comunidade Nº de Citações  % 

Sim 16 84,22 

Não 3 15,78 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

Nota: Esta questão é de número 13 da pesquisa e foi uma questão aberta. 

 

E quais seriam os tipos de comunidades desses dois grupos, alunos e professores? 

Haveria alguma semelhança na distribuição desses grupos pelos tipos de comunidade 

existentes? 

Entre os poucos alunos, 8 estudantes, que afirmaram pertencer a um tipo de comunidade, 

mais da metade fez referência ao bairro de moradia. 

 



93 

 

Tabela 10 - Questão: Se pertence a alguma comunidade, qual é? (Questionário dos alunos) 

Tipo de Comunidade Nº de Citações  % 

Bairro de moradia/AE Carvalho/Jd. Nossa Senhora do Carmo 5 62,5 

Meu ciclo social 2 25,0 

Minha comunidade escolar 1 12,5 

Total 8 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

Nota: Esta questão é de número 14 da pesquisa e foi uma questão aberta. 

 

Quando observamos as respostas dos professores, para a mesma questão, sobre o tipo 

de comunidade a qual esses pertenceriam, encontramos respostas mais variadas. 

 

Tabela 11 - Questão: Se pertence a alguma comunidade, qual é? (Questionário dos professores) 

Tipo de Comunidade Nº de Citações  % 

Comunidade Escolar 7 25,0 

Comunidade Religiosa 5 17,9 

Do Bairro 4 14,3 

Familiar 2 7,1 

Esportes 2 7,1 

Professores Militares 1 3,6 

LGBT 1 3,6 

Pesquisa Científica 1 3,6 

Amigos boêmios 1 3,6 

Teatral 1 3,6 

Todo ser humano pertence a uma comunidade             1 3,6 

Auxílio às crianças carentes 1 3,6 

Associação Gnóstica 1 3,6 

Total 28 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Vemos nessas respostas que predominam as citações indicando a participação dos 

professores na própria comunidade escolar (7), na comunidade religiosa (5) citações, sendo que 
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a única que especifica a denominação da religião frisa ser religião pagã e na comunidade de 

bairro (com 4 citações), com as demais comunidades citadas aparecendo em pequena 

proporção. Chama atenção entre essas que aparecem pouco citadas, a dos professores militantes 

por ser a única referência que remete à ideia da participação política mais convencional, embora 

também seja citado o pertencimento ao movimento LGBT que pode ser compreendido como 

militância que também tem sua dimensão política. O que se percebe é o quanto é fragmentada 

essa participação. 

 

5.2.2 A Questão quanto ao Pertencimento e Identificação com Algum Grupo Social 

 

Frente à pergunta que indagava sobre o pertencimento a algum grupo de pessoas com 

as quais o entrevistado tinha mais identificação (não havendo a menção à palavra comunidade 

na pergunta), a quantidade de respostas positivas obtidas no grupo de alunos é bem superior à 

obtida na questão sobre a participação em alguma “comunidade”. 

 

Tabela 12 - Questão: Você pertence a algum grupo de pessoas com as quais tenha mais 

identificação? (Questionário dos alunos) 

Pertencimento a algum Grupo Nº de Citações  % 

Sim 21 72,42 

Não 8 27,58 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Entre os que responderam sim à questão sobre o pertencimento a algum grupo, ao 

indicarem qual seria esse grupo, predominaram as respostas que apontaram os amigos (de forma 

geral, com 12 citações), a escola (com 4 citações), os amigos da escola (3 citações) e a igreja, 

também com 3 citações. E mesmo que na pergunta fosse solicitado que nessa resposta fosse 

excluída a família, ela ainda aparece com 2 citações. É interessante que aparece, uma vez citado, 

o grupo da “rua”, sendo compreensível, no entanto, a pouca variedade de grupos citados tendo 

em vista a baixa idade dos alunos entrevistados.  
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Tabela 13 - Questão: A qual grupo você pertence ou tem identidade maior dentro da sociedade 

(excluindo a família)? (Questionário dos alunos) 

Tipo de Comunidade Nº de Citações  % 

Meus Amigos 12 46,2 

A escola 4 15,4 

Amigos da escola 3 11,5 

A igreja 3 11,5 

Minha família 2 7,7 

Pessoal da minha sala 1 3,8 

Rua 1 3,8 

Total 26 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Quando observamos a resposta dada pelos professores à questão sobre o pertencimento 

a algum grupo de pessoas, com as quais tivessem maior identificação, a maioria responde 

afirmativamente. 

 

Tabela 14 - Questão: Você pertence a algum grupo de pessoas com as quais tenha mais 

identificação? (Questionário dos professores) 

Pertencimento a algum Grupo Nº de Citações  % 

Sim 17 89,48 

Não 2 10,52 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Mas, qual seria o grau de participação desses professores na condução conjunta desses 

trabalhos? Qual seria o peso dessa participação dos professores nas diferentes etapas da 

pesquisa efetivada pelos alunos? Haveria em alguma etapa do processo, uma intervenção mais 

acentuada desses professores? 
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5.3 A Questão da Origem da Escolha dos Temas 

 

Ao serem indagados sobre a origem da escolha dos temas, se seria dos alunos ou dos 

professores, a variedade das respostas dos dois grupos permite algumas reflexões. Dos 29 

alunos, um respondeu que a escolha foi sua e outros 7 (24%) afirmaram que a escolha foi dos 

alunos, sendo as respostas restantes distribuídas entre os 5 (17,24%) que viram a origem da 

definição nos professores e grupo (com professores no início da frase); 3 (10,35%) que 

afirmaram terem sido os professores; 4 (13,80%) responderam que foram alunos com 

professores/ alunos com auxílio de professores (alunos colocados no início da frase) e 9 

(31,03%)  que frisaram entender que a definição do tema partiu do grupo todo. 

Essa fragmentação nas respostas dos alunos parece indicar falta de clareza quanto ao 

protagonismo na escolha dos temas. 

 

Tabela 15 - Questão: o tema foi escolha sua, do grupo de alunos ou dos professores? 

(Questionário dos alunos) 

Tipo de Comunidade Nº de Citações  % 

Grupo todo/geral/grupo 9 31,03 

Do grupo de alunos 7 24,13 

Dos professores e do Grupo  5 17,24 

Dos alunos com professores/Alunos com auxílio de professores 4 13,80 

Os professores/professoras sugeriram    3 10,35 

Foi escolha minha 1 3,45 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Quando se analisa as respostas dadas pelos professores a essa mesma pergunta, dos 19 

que responderam, apenas 6 (31,57%) afirmaram que a escolha partiu dos alunos; um professor 

assumiu ter escolhido o tema e 12 (63,15%) indicaram que os professores teriam feito a primeira 

proposta de temas, entre os quais os alunos foram realizando suas opções ou que as escolhas 

dos alunos aconteciam nos limites do temário previamente selecionado pelos professores 
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Tabela 16 - Questão: o tema foi escolha sua ou dos alunos? (Questionário dos professores) 

Origem da escolha 
Nº de 

Citações 
% 

Os Professores fizeram propostas de temas e alunos escolheram/o grupo 

de professores atrelou os temas com a mostra cultural/os alunos em 

conjunto com os professores/coletiva 

12 63,15 

Dos alunos 6 31,58 

Minha 1 5,27 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

5.3.1 “Eles foram mostrando os temas e cada um foi escolhendo” 

 

Este último formato, em que a escolha dos alunos ocorria após uma pré-seleção feita 

pelos professores parece ter predominado também a julgar pelos depoimentos dos alunos nas 

entrevistas com grupos focais. 

 

“...a professora. Aí... eles foram mostrando o temas e cada um foi escolhendo...aí 

fizeram uma votação entre o grupo pra ver qual tema que eles queriam...” (Aluno 

1 A). 

 

“...tinha o tema do TCA, e para ficar mais organizado os professores dividiram em 

subtemas. Tipo, na economia tinha comércio, indústria e agricultura. Um tema foi 

dividido em três pra deixar mais organizado” (Aluno 9 A) 

 

“...a professora sugeriu e a gente concordou” (Aluna 12 B) 

 

5.3.2 “Ao Contrário dos Outros Grupos, a Gente Mesmo Escolheu o Tema” 

 

Essa predominância de uma escolha prévia dos temas feita pelos professores não 

significa que não houve casos em que a iniciativa foi totalmente dos alunos, conforme 

verificado na escola onde um dos temas foi a situação da criança com deficiência: 
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“O tema do meu TCA foi ‘deficientes físicos na escola’, e ao contrário dos outros 

grupos, a gente mesmo escolheu o tema, porque se a gente não tivesse escolhido o 

tema acho que não teria, nem na escola inteira...a gente se reuniu, conversou e 

falou com a professora. Ela super apoiou e falou que ia ajudar em tudo o que a 

gente precisasse. Ela foi quem mais apoiou a gente” (Aluna 26 D) 

 

Na resposta dessa última aluna observa-se que ela reconhecia ter participado de uma 

forma que foi exceção, ao afirmar “ao contrário dos outros grupos, a gente mesmo que escolheu 

o tema”. Vemos, portanto, que a despeito das exceções, a regra dominante era a da seleção 

prévia dos temas que em seguida eram divididos em subtemas os quais passavam a ser 

escolhidos pelos alunos.  

Quando é analisado o resultado dessa opção adotada em muitos casos, percebemos que 

ela implica riscos, entre os quais, o dos temas não serem suficientemente atrativos para a 

mobilização de todos os alunos. Numa das escolas, por exemplo, onde um dos subtemas 

distribuído aos alunos foi a da história do patrono da escola, o aluno relata a experiência de 

trabalhar com essa temática: 

 

“O meu trabalho foi...a gente escolheu o tema história da escola. Que é bom a 

gente saber da história da nossa escola, que a gente sabe quando foi construída, 

que ano, e também sabe a história do fundador da escola” (Aluno 1A) 

 

5.3.3 As Dificuldades 

 

Se nesse relato o processo parece ter sido simples, na fala de outra aluna, mesmo que 

afirme ter gostado da experiência, há o reconhecimento de certa dificuldade: 

 

“Gostei. Um pouco difícil, mas...Tem muita coisa, muito... De antes, bem antes que 

a gente não conseguiu achar tudo, mas gostei”. (Aluna 7 A) 

 

Essa dificuldade que a aluna acima revela ter superado, porém, não foi afastada pela 

maioria de seus colegas de tema, conforme ela mesmo reconhece ao comentar depois a baixa 

participação efetiva de todos no processo. 
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No nosso grupo, de 9 pessoas, 3 que fizeram. Então, não foi um grupo desse negócio 

de unido, no nosso grupo, porque acho que de 9 pessoas, 3 fizeram tudo, tudo 

mesmo. E acho que só a gente teve maior relações com a professora” (Aluna 7 A) 

 

Nessa fala é revelado que a minoria teve efetiva participação no trabalho sobre o patrono 

da escola, tendo sido compensados com “mais relações com a professora”, mas dá a entender, 

por outro lado, que a maioria dos componentes não fez nada, não contou com a mesma 

gratificação do reconhecimento da professora. 

 

5.3.4 “Os Outros não ajudaram em Nada” 

 

E se a professora, eventualmente, não tenha conseguido, de fato, o envolvimento de 

todos os alunos nesse tema específico, da história do patrono da escola, isto não significa que 

esses alunos, no final das contas, tenham sofrido alguma represália, conforme é relatado pela 

aluna indignada com os colegas: 

 

“A gente fez tudo correndo. Eu e as duas meninas fizemos tudo correndo. Prá tentar 

correr atrás, prá apresentar ontem lá no CEU, porque os outros não ajudaram em 

nada. Então a gente usou o nosso dinheiro... E isso porque a gente teve que colocar 

o nome de todo mundo no trabalho, sendo que eles não ajudaram em nada... A 

professora falou assim que tinha que colocar porque eles são integrantes do grupo. 

Eu não ia colocar, mas ela falou que tinha que colocar” (Aluna 7 A) 

 

Se no caso acima, a causa do insucesso na participação dos alunos no desenvolvimento 

do trabalho, em tema indicado pelos professores, pode ter sido justamente a não participação 

desses na escolha de um tema que pudesse ter despertado mais seus interesses, uma reação 

semelhante pode ter acontecido em outros grupos e escolas. 

 

“Eu não gostei, por minha sala ser uma sala bem complicada de trabalhar, o meu 

grupo não ser aquele grupo unido, com várias dificuldades...mas, tipo assim, 

tirando uns 4 ou 5, foi difícil lidar com minha sala, muito difícil trabalhar com o 

meu grupo, mas conseguimos” (Aluna 16 B) 
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E também nesse caso, no desfecho dos trabalhos, a não participação de parte dos alunos 

causa insatisfação dos colegas que aceitaram realizar a proposta da escola: 

 

“Foi difícil, porque nem todos ajudaram. Se interessaram agora no final do ano, 

porque querem passar de ano. Então, acho isso muito errado, muito injusto, porque 

aqueles que se interessaram desde o começo vão, sabe... sei lá...ajudar eles a 

passarem, sendo que eles não fizeram nada. Praticamente o trabalho ficou nas 

costas de quatro pessoas que fizeram” (Aluna 16 B) 

 

Nesse outro caso a pouca adesão ocorreu num subtema da temática maior do Meio 

Ambiente: “do lixo ao luxo”. Mas como teria acontecido, nessa escola, a escolha de todos os 

temas? 

Na entrevista com o grupo focal de professores, dessa escola, ficamos sabendo que a 

definição dos temas surgiu nas reuniões pedagógicas que os professores realizaram, no início 

do ano, para a atualização do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

 

“Logo no começo do ano, nas reuniões pedagógicas do início do ano, teve a 

apresentação de um projeto prá Mostra Cultural, e o professor...colocou o projeto 

“Valores em Cores”, e esse projeto tinha por objetivo trabalhar o lado da 

solidariedade, das questões sociais, né, relacionando à escola” (Professor 6 B) 

 

Nessa última citação em que é demonstrada a forma como ocorreu, pelo grupo de 

professores reunidos no início do ano, a escolha do temário da Mostra Cultural, também 

aproveitado para o TCA, talvez esteja a chave para a compreensão da adesão apenas parcial dos 

alunos aos trabalhos sugeridos. E a participação desigual, por sua vez, agravou a divisão no 

grupo de alunos: entre os que aderiram de primeira hora e aqueles que teriam participado nos 

últimos momentos, que foram hostilizados pelos primeiros. 
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5.3.5 “Eles Acharam Melhor Nós Indicarmos, Sugerirmos os Temas” 

 

Percebe-se aí, um esforço para que o trabalho do TCA tenha relação com os demais 

projetos da Escola que visam atingir determinados objetivos definidos pelo conjunto de 

educadores. 

 

Então cada mês seria um tema. A mulher – a figura feminina na sociedade – o 

idoso, os africanos também, né? A diversidade cultural... Tínhamos vários temas. 

E aí, quando nós nos unimos para fazer a reunião, para definir o que seria o TCA, 

qual seria o tema que seria tratado...eles acharam melhor nós indicarmos, 

sugerirmos os temas. E aí foi pensado em amarrar os temas da Mostra Cultural, 

para ser potencializado com eles no TCA” (Professor 6 B) 

 

É verificado aqui que há uma opção dos professores por um temário que contempla seus 

objetivos pedagógicos, ficando a cargo dos alunos a escolha dos subtemas. 

 

“Aí ficou os temas: no 9º A, os professores sugeriram a Diversidade Cultural – nós 

trabalhamos três subtemas, e aí os grupos que escolheram qual o subtema...Aí 

depois a figura feminina na sociedade, do 9º B, que daí fizeram três subtemas que 

os grupos escolheram. Consumismo que foi do 9º C, mesma coisa. O 9º D, idosos 

e um tema mais simples, mais fechadinho, para o 9º E... que teve mais dificuldade 

de se entrosar para produzir um trabalho mais compactado como é o TCA” 

(Professor 6 B) 

 

A forte intervenção dos professores, nessa fase da definição dos temas do TCA, 

embasada na intencionalidade de que seriam trabalhados determinados valores junto aos alunos, 

não se deu sem que houvesse também a influência de certo estigma em relação a parte dos 

alunos, como os mais difíceis, para os quais seria escolhido “tema mais simples, mais 

fechadinho”. Um estigma que, aliás, é também compartilhado pelos outros alunos: 

 

O subtema do meu grupo é a influência africana na sociedade brasileira, e eu gostei 

mais pelo subtema mesmo. Porque o meu grupo era um pouco complicado de 

trabalhar” (Aluna 14 B) 
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“Bom, o meu grupo de 13, só 4 fazem...continua na mesma, porque agora que eles 

são praticamente empurrados para fazer, são obrigados a ler nas audições...Na 

primeira audição não teve, por o grupo não ter responsabilidade. A segunda saiu, 

só que só 4 fez. Chegou no dia, cada um tava com um papel, chegou lá na porta e 

começaram a ensaiar. Os professores até hoje não sabem, mas saíram aqui, leram, 

como se cada um tivesse feito a sua parte, mas não foi bem assim...Porque a minha 

sala é muito complicada de lidar” (Aluna 16 B)  

 

Vimos aqui que a divisão dos alunos, entre os que aderiram mais e prontamente ao 

temário proposto pelos professores e aqueles que resistiram o quanto puderam, além de 

enfraquecer um dos propósitos do TCA, de promover a maior colaboração entre os alunos para 

que vivenciassem a “aprendizagem colaborativa”, resultou que não fosse conquistada nem a 

colaboração pretendida nem a aprendizagem de todos, pois uma parte fundamental da iniciativa 

que é a da participação do estudante no processo investigativo não foi alcançada pelos alunos 

que somente promoveram ensaios para a apresentação dos resultados na reta final. 

 

5.3.6 “O Meu Grupo já é bem mais complicado... Acho Que São os Piores” 

 

Percebemos que esses alunos mais empenhados nas tarefas do TCA são bastante críticos 

em relação aos seus colegas e nisso reproduzem os estigmas existentes em relação ao grupo dos 

que não participaram. 

 

“O meu grupo já é bem mais complicado... acho que são os piores, o meu grupo. 

Alguns nem vão falar no TCA, porque não conseguem... Tem outros também que 

têm dificuldade prá apresentar na hora. Eles não conseguem falar, eles 

travam...vai meio que tudo em cima de mim prá fazer o trabalho...e da minha amiga 

também, nós duas que fizemos” (Aluna 14 B)  

 

Nesse último trecho da entrevista, além de ser reforçado o estigma sobre os colegas que 

são considerados pela narradora como “os piores” há a revelação de certa seletividade interna 

na qual os próprios alunos marcam os colegas que apresentam dificuldade não apenas em fazer, 

pesquisar, mas também em expor, falar sobre o trabalho, que ficaria a cargo dos poucos que são 

reconhecidos como tendo condições para a apresentação.  
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Seria essa seletividade apenas interna ao grupo de alunos ou ela corresponderia a uma 

seletividade também demonstrada pelos professores no processo? 

 

5.4 A Questão da Organização e Representação dos Alunos 

 

Mesmo presente em mais de uma escola, em pelo menos uma delas essa seletividade foi 

bem sentida no momento dos professores definirem quem seriam os representantes de cada 

grupo de alunos formados dentro das turmas. 

 

“...foi me passando a dinâmica que ele já tinha na escola, e ele sugeriu que nós 

tivéssemos líderes, né, porque a escola não comporta salas prá fazer reunião com 

todos e acaba não fluindo, porque acaba ficando muito aluno, muita bagunça, 

muita conversa. Então como que foi feito: o professor...que conhece os alunos pelo 

perfil, ele montou os grupos... Optaram por alguns alunos que têm mais aspectos 

prá liderança. E aí, nos formamos três líderes de cada grupo...” (Professor 6 B) 

 

O exemplo dessa escola merece maior reflexão, pois os alunos que não escolheram os 

temas de seus trabalhos, tendo que optar por subtemas do Consumismo ou Estatuto do Idoso 

(indicado pelos professores) viram também seus “líderes” que os representariam, coordenando 

os trabalhos, alguns colegas escolhidos pelos professores. A opção pode ser vista como 

controversa por se tratar de um projeto que visa o maior protagonismo, autoria e autonomia dos 

alunos. Esse encaminhamento talvez ajude a compreender parte dos problemas que surgiram 

em relação à aceitação desses “líderes” pelos alunos e envolvimento de todos no processo.  

 

“Nas primeiras reuniões, eu reuni os grupos...Então veio o grupo inteiro e 

expliquei. Mostrei a importância, a função do líder e, mostrando que o líder não 

era algo maior que eles: pelo contrário. O líder dependia deles como apoio para 

executar o trabalho. Falei: pelo contrário, a responsabilidade deles é até maior 

entre aspas, e também passei esse sentido de como isso fosse uma pequena 

empresa, onde eles tinham que se adaptar com a liderança, porque futuramente 

eles iam pro mercado de trabalho” (Professor 6 B) 
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O trecho acima demonstra o quanto a postura do professor pode estar impregnada pela 

concepção de que a escola deve ter foco na preparação do aluno para o mercado de trabalho, 

numa antecipação do que seria uma conduta ideal nessa situação futura, a da adaptação do 

futuro trabalhador à liderança existente na empresa. Pelo que veremos, essa opção não terá uma 

total e imediata aceitação por parte dos alunos. Haverá resistência. 

 

5.4.1 As Dificuldades dos Professores 

 

Vimos até aqui que o professor julgou ser suficiente para justificar a necessidade do 

líder escolhido pelos educadores, a comparação com uma empresa e nesse sentido, essa 

experiência teria valor como preparativo para o ingresso futuro desses adolescentes no mercado 

de trabalho. Mas qual foi a aceitação desse discurso por parte dos alunos adolescentes? Os 

próprios professores reconheceram que essa imposição das “lideranças” não foi aceita com 

muita tranquilidade.  

 

“O que aconteceu no percurso? O que eu pude perceber...é que a dificuldade em 

alguns grupos de liderança, de não aceitar a liderança, não era nem pelo fato de 

não aceitar, de se incomodar de não ser o líder, usavam isso como argumento para 

não participar do trabalho. Ou seja, eu não aceito quem dá uma regra, eu não 

aceito quem me dá uma ordem... Então como ele vai aceitar isso de um aluno, se 

ele nem tem isso em casa”? (Professor 6 B)  

 

Nesse trecho da entrevista o mesmo professor que afirmava que o líder “não era algo 

maior” e via na rebeldia de alguns alunos, o pretexto para “não participar do trabalho”, além de 

se contradizer logo em seguida ao falar em não aceitação de regra, “de ordem”, atribui o fato à 

inexistência de regras e ordens na casa do aluno. Ou seja, a culpa seria da família do aluno. E 

nessas situações mais problemáticas, a alternativa do professor era a de aumentar sua 

intervenção.  

 

“Não foi um trabalho fácil essa questão da aceitação, muitas vezes a gente tinha 

dificuldade, algum aluno, um ou outro, sempre dava algum problema no grupo, a 

gente tinha que intervir, mas enfim, no final, assim, sempre a gente conseguiu que 

todos os trabalhos saíssem” (Professor 11B) 
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Frente a essa conclusão última do professor para quem “a gente conseguiu que todos os 

trabalhos saíssem” resta saber se o resultado materializado na apresentação final significava 

efetivamente a conquista dos objetivos do TCA de promoção do protagonismo dos alunos e 

desenvolvimento neles de habilidades investigativas, ou se o resultado obtido, a participação, 

pelo menos formal, de todos os alunos na apresentação final dos trabalhos, fosse o suficiente 

para esse professor. Pelo início da fala do professor que se queixou da falta de facilidade na 

“aceitação” por alguns alunos, vistos então como promovedores de “problemas” essa aceitação, 

com a realização dos trabalhos esperados, significaria a superação das dificuldades.  

Mas se os alunos, ou alguns deles, foram obrigados a aceitar alguma coisa, seja o tema 

previamente selecionado pelos professores, seja o líder também escolhido pelos últimos, daí 

resultando uma resistência que gerou pouca participação, ou participação “fingida” de parcela 

do alunado, o resultado esperado com o TCA ficou, nesse caso, parcialmente comprometido. 

Alguns alunos participaram e outros não. Os que conseguiram possivelmente são aqueles que 

sempre aderem às propostas dos professores e aqueles que não se engajaram, mesmo que no 

final tivessem realizado as apresentações, não puderam experimentar a parte da investigação, 

da pesquisa propriamente dita, um momento dos mais ricos do trabalho.  

E isso significa que nesse sentido, esses alunos permaneceram excluídos desse aspecto 

da aprendizagem. A escola, mais uma vez, nesse caso, não rompeu o processo de exclusão que 

atinge parcela de seu alunado. Mas isso foi compreendido pelos professores que conduziram o 

processo? Ou a lógica da seletividade teria influenciado os professores a considerarem como 

natural a não participação de todos os alunos na etapa investigativa do projeto, se contentando 

com o fato de que todos tivessem colaborado no momento das apresentações. 

 

5.4.2 “Todos os Professores da Sala se Juntaram e Escolheram Três Líderes” 

 

Há, não obstante as dificuldades apontadas na aceitação das lideranças escolhidas, 

mediante a intervenção dos professores, uma satisfação desses com o resultado que é a 

finalização dos trabalhos. Já vimos, anteriormente, o quanto esse resultado é questionado pelos 

alunos, mas como é que essas dificuldades teriam sido sentidas pelos próprios alunos “líderes”? 

 

“Todos os professores das salas se juntaram e escolheram três líderes – não para 

liderar, mais para auxiliar o restante do grupo...Alguns falaram: ah, tudo bem, ela 

é minha líder então ela tem que fazer tudo. Outros, eles falam que não concordam 
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com o que a gente faz...Eles acham que a gente está lá prá mandar. Mas na verdade 

a gente tenta meio que orientar, mas eles são bem difíceis de trabalhar, então a 

gente acaba... Eles acabam meio achando que a gente tá mandando neles. É bem 

difícil” (Aluna 12 B) 

 

No caso acima, parece que a opção dos professores pela escolha de tais alunos líderes 

tanto causou problemas para esses alunos como também não teve o efeito desejado de com essa 

mediação atingir os demais estudantes. Essa dificuldade levou professores dessa e de outras 

escolas a optarem por intervir mais diretamente no processo.  

 

“...Mas ainda acho que essa questão da autonomia nos alunos ainda tá muito a 

desejar. Muito mesmo. Muito trabalho fica ainda sob responsabilidade mesmo do 

professor. Assim...Porque muitas vezes se a gente não atua enquanto agente maior 

dentro do processo, as coisas não saem” (Professora 16 C) 

 

5.4.3 A Descoberta da Capacidade dos Alunos 

 

No trecho citado, a professora vê limites na desejada autonomia dos alunos. E entende 

que os professores acabam assumindo mais responsabilidade nos processos por serem os 

agentes maiores, sem os quais, os trabalhos não avançariam. E se há esse tipo de entendimento 

entre os professores, também são encontrados relatos nos quais o professor é surpreendido com 

a capacidade de seus alunos.  

 

“...Aprendi muito sobre a capacidade dos alunos conduzirem sua própria pesquisa. 

O grupo de minha orientação foi impressionantemente capaz de tomar decisões, 

selecionar minhas colocações e preparar sozinhos seu produto final” (Professor 

18 C)  

 

Percebemos aqui que, diferentemente dos casos anteriores em que parcelas dos alunos 

colaboraram apenas na apresentação dos trabalhos (tendo isso sido considerado suficiente pelos 

professores) nesse último exemplo citado, a capacidade para a realização de pesquisa, pelos 

alunos, até surpreendeu o professor. Mas essa boa surpresa só pode acontecer porque os alunos 

tiveram efetivamente a oportunidade de pesquisar.  
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E mais do que pesquisar, a última citação também demonstra que os alunos puderam 

realizar a “tomada de decisões” e “selecionar” as colocações feitas pelo professor. Então houve 

uma partilha do poder. Os alunos fizeram escolhas. Assumiram responsabilidades. Exercitaram 

a autonomia. E mostraram que tinham capacidade para isso, surpreendendo o professor. Nesse 

caso os objetivos do Trabalho Colaborativo de Autoria estiveram mais próximos de serem 

atingidos. 

 

5.4.4 “Eu Não Estava Preparada para Colocar o Meu Aluno como Protagonista de Algo” 

 

A experiência, por fim, tanto permitiu o reconhecimento dessa capacidade inesperada 

dos alunos com também possibilitou o reconhecimento quanto ao despreparo dos professores 

em lidar com esses alunos mais autônomos.  

 

“...Eu trabalhei só um ano com o TCA em outra escola, mas eu acho assim: que ele 

me possibilita ver o quanto eu não estava preparada para colocar o meu aluno 

como protagonista de algo. E nem como eu não estava preparada para ter aulas 

em que ele fosse autônomo...A gente tem facilidade para lidar com o modelo em 

que nós somos a autoridade e que ele senta e ele escuta. Quando ele tá do outro 

lado, quando ele tá ali buscando, pesquisando e tal, ele traz uma série de questões 

prá gente que às vezes a gente não tá preparado para responder. Não faz parte de 

nossa formação, nem como pessoa nem acadêmica, e que a gente tem que correr 

atrás. É um processo trabalhoso, porém o resultado, quando ele acontece de forma 

efetiva, é uma coisa surpreendente, porque a criança, o estudante... ele fica 

empoderado não só naquilo que ele estudou, ele fica empoderado numa série de 

coisas” (Professora 12 C) 

 

Inicialmente essa fala revela que a professora percebe a lacuna na sua formação. Ela 

reconhece não ter sido preparada para lidar com a autonomia dos alunos e muito menos ainda 

para agir intencionalmente para que tais alunos exercessem o protagonismo. Não foi preparada 

na formação inicial e possivelmente não contou com a formação em serviço, nesse sentido. Até 

porque essa proposta requer mais do professor, na medida em que os alunos tendem a surgir 

com mais indagações. O aluno, ao pesquisar, obriga o professor a estudar mais também. Daí o 

processo, para o professor, ser mais “trabalhoso”. 
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Vimos, também, que as percepções dos professores quanto à possibilidade de autonomia 

dos alunos são variadas. Temos desde o professor que opta por selecionar “líderes” entre os 

alunos, numa visão inspirada em modelo empresarial, passando por aqueles que em momentos 

tidos como cruciais, escolhem a intervenção direta sobre o trabalho, assumindo sua condução, 

até aqueles professores que conseguem lidar melhor com a autonomia de seus alunos, e acabam 

ficando surpresos com os bons resultados. Mas, afinal, quais seriam os meios, os recursos 

utilizados pelos alunos nos seus trabalhos? Como suas pesquisas foram desenvolvidas? 

 

5.4.5 A Forma como os Alunos Desenvolveram seus Trabalhos 

 

Ao responderem à questão sobre as atividades que teriam desenvolvido ao longo dos 

seus trabalhos, os alunos apontaram em maior número (33,33% das citações) as atividades 

ligadas às novas tecnologias, uso de internet, pesquisa no google, informática, produção de 

vídeos, gráficos e animações. 

Em seguida foram apontadas (29,63%) as reuniões, entrevistas, conversas presenciais. 

A realização de pesquisa de campo e de visitas externas aparece com 18,52% das citações. E a 

realização de leitura de livros e as reportagens aparecem também com 18,52%. 

Temos, portanto, a predominância do uso de recursos das novas tecnologias que facilita 

que a pesquisa e a produção dos materiais possam acontecer sem o maior deslocamento dos 

alunos. Um recurso compreensivo também quando se considera a faixa etária dos alunos 

envolvidos, em torno de 14 anos, com pouca autonomia ainda para a realização de mais 

atividades externas. 

O fato de aparecer em segunda colocação a ocorrência de entrevistas, conversas e 

reuniões indica que o TCA tem esse mérito de promover o início de um diálogo entre alunos e 

professores. No entanto, se verifica que o caráter coletivo do TCA virá a exigir maior discussão 

dentro da escola. 

A pesquisa de campo, com saídas para trabalhos e coleta de dados e/ou observação na 

comunidade, no território, que constitui uma das finalidades da proposta, aparece de forma 

pouco elaborada, como também as atividades de leitura convencionais orientadas.   
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Tabela 17 - Quais atividades de estudo, de pesquisa foram desenvolvidas? (Questionário dos 

alunos) 

Atividades de estudo/pesquisa 
Nº de 

Citações 
% 

Atividades ligadas às novas tecnologias, uso de internet, pesquisa no 

google, informática, produção de vídeos, gráficos e animações 
18 33,33 

As reuniões, entrevistas, conversas presenciais 16 29,63 

A realização de pesquisa de campo, visitas externas 10 18,52 

Leitura de livros e reportagens 10 18,52 

Total 54 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Quando confrontamos esse resultado com a resposta que os professores deram à 

pergunta sobre suas percepções do que os alunos teriam aprendido ao longo da realização do 

trabalho, vimos que esse aspecto do domínio da metodologia e técnicas pelos alunos é 

considerado quase tão importante quanto o domínio dos conteúdos específicos que foram 

trabalhados: o aprendizado sobre a forma de desenvolvimento do trabalho acadêmico (pesquisa, 

seleção e tabulação de dados) e das formas de produzir e apresentar os trabalhos aparece com 

número aproximado  vezes (4 citações) que os assuntos referentes aos temas com conteúdos 

mais citados, diversidade (5 citações) e meio ambiente (4  citações). 

 

5.5 O Que Os Alunos Aprenderam com a Realização do Trabalho 

 

Tabela 18 - O que os alunos aprenderam ao longo da realização do trabalho? (Questionário dos 

professores) 

O que os alunos aprenderam 
Nº de 

Citações 
% 

Respeito à Diversidade/questão do preconceito/Racismo/conhecimentos 

sobre religiões diversas/o que são estereótipos 
5 25 

Desenvolvimento de um trabalho acadêmico (pesquisa, seleção e 

tabulação de dados); novo olhar em relação ao tema pesquisado e técnicas 

de pesquisa/estrutura de uma pesquisa científica/aprimoramento de 

argumentação e pesquisa 

4 20 
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Aprenderam o que é APA (Área de Preservação Ambiental); cuidados com 

o meio ambiente/ecossistemas/flora/fauna, importância do descarte 

correto do lixo e reutilização 

4 20 

A organização de trabalhos em grupo/maior aprendizado de trabalhos em 

grupo 
2 10 

Mais respeito com os idosos/problemas enfrentados pelos idosos na 

comunidade 
2 10 

Como funciona a economia do bairro  1 5 

Aperfeiçoou o uso de mídias  1 5 

Mudaram o comportamento, evitando atitudes preconceituosas 1 5 

Total 20 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Também se vê na tabela, que além dos procedimentos metodológicos e do domínio de 

determinados conteúdos, também aparece como importante o aprendizado do uso de mídias e 

mudanças comportamentais relacionadas ao trabalho em grupo, tomada de decisões e os 

conhecimentos que os fizeram evitar atitudes preconceituosas. 

Quando é analisado o resultado da questão sobre o que teria chamado mais a atenção do 

aluno, aparecem os assuntos ligados à diversidade e direitos dos idosos, com o acréscimo do 

assunto da história da escola, que são os conteúdos mais trabalhados entre os temas pesquisados. 

 

Tabela 19 - Questão: De tudo o que você pesquisou e aprendeu o que mais chamou sua atenção? 

Conhecimento que mais chamou atenção Nº de Citações % 

DIVERSIDADE: Um garotinho que fez sucesso nas redes 

sociais pelo orgulho de seu cabelo / o jeito que as pessoas 

julgam as outras sem conhecê-las / preconceitos que os 

homossexuais sofrem / o preconceito escola / a história da 

vinda dos negros ao continente / diversidade de culturas 

8 26,66 

A história da Escola / o desempenho da escola durante os anos 

/ as mudanças na Escola 
7 23,33 

A falta de consideração com os mais velhos / a questão da 

previdência social / o Estatuto do Idoso / as leis importantes 

feitas para eles e muitos idosos não conhecem 

7 23,33 
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Que em muitas escolas, os deficientes não têm toda a atenção 

que merecem / a personalidade dos deficientes 
2 6,67 

O modo de escovação das crianças 2 6,67 

A Copa do Mundo não ter alterado o lucro do bairro 1 3,33 

(OUTROS) A dependência causada pela tecnologia / Plantar, 

gostei muito / O trabalho em grupo 
3 10,00 

Total 30 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Assim, a análise das tabelas indica que, para os alunos, o aprendizado que teria chamado 

mais atenção seria dos próprios temas que pesquisaram, aparecendo mais o estudo da história 

da escola, a questão dos preconceitos e as condições de vida dos idosos. Ainda são apontados 

os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência ou a vivência propiciada pelo projeto 

de escovação desenvolvido junto às crianças de uma das escolas, mas chama atenção que numa 

região que poucos anos antes tinha sido palco de uma Copa Mundial de Futebol, com a 

realização de intervenções urbanísticas que mudaram o aspecto de parte do bairro, o tema da 

Copa tenha aparecido uma única vez e ligada à impressão de que não teria alterado “o lucro do 

bairro”. 

 

5.5.1 “Eles Têm a Necessidade de Vivenciar e Aplicar (Pôr a Mão na Massa)” 

 

Enquanto que as respostas dadas pelos alunos mostram que estão mais presos aos 

conteúdos que foram trabalhados que estavam relacionados aos próprios temas pesquisados, os 

professores tiveram sua atenção dividida entre os conteúdos que foram desenvolvidos e outros 

aspectos vinculados aos alunos em si que passaram a ser melhor conhecidos pelos professores. 

 

“O interesse em aplicar conhecimentos, pois de nada adiantaria ficar somente no 

papel, eles tem a necessidade de vivenciar e aplicar (pôr a mão na massa)” 

(Professor 1 A)  
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“A capacidade, autonomia e facilidade que os alunos encontraram em pesquisar 

formas diferentes usando a tecnologia para atingir os objetivos do grupo” 

(Professor 2 A) 

 

“Além da interação e entrosamento dos estudantes, o compromisso de alguns 

incentivando os outros, a sistematização do assunto para que um não invadisse o 

tema do outro” (Professor 11 B) 

 

5.5.2 “Principalmente o Sentimento de Igualdade e Potencialidade Aflorado nas Meninas” 

 

Nas falas acima, dos professores, são percebidas as surpresas que significam o contato 

com o senso prático, as habilidades tecnológicas dos alunos e mesmo o entrosamento e 

solidariedade entre eles. Outras falas também revelam o impacto diante de inesperadas 

sensibilidade e maturidade dos alunos. 

 

“A sensibilidade ao visitar os idosos em uma casa de repousa próxima” (Professor 

8 B)  

 

“Principalmente o sentimento de igualdade e potencialidade aflorado nas alunas, 

que começaram a se sentir tão capazes quanto os alunos” (Professora 10 B) 

 

“Chamou minha atenção a maturidade que eles demonstraram durante a saída que 

fizemos para realização da pesquisa” (Professora 3 A) 

 

E esse espanto diante do desenvolvimento dos alunos também aparece nas respostas que 

os professores dão à pergunta sobre o que eles teriam aprendido com os alunos após a realização 

do trabalho. 

 

“que fica mais significativo quando é dada ao aluno a autonomia para que ele 

produza o trabalho” (Professor 14 C) 

 

“Percebi também que o sistema de pesquisa estimulado pelo TCA possibilita a 

autonomia dos alunos” (Professor 17 C). 
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Nessas respostas, tanto é reconhecido o avanço proporcionado pela autonomia dos 

alunos e trabalho do TCA, como novamente surgem as surpresas quanto às posturas dos alunos 

na execução das tarefas.  

 

“que eles na verdade tem sensibilidade para respeitar e se preocupar com os 

idosos” (Professor 8 B) 

 

“fora do ambiente escolar a postura de muitos é exímia” (Professora 19 D).  

 

As falas acima evidenciam que, tanto é vislumbrada melhor, pelos professores, a 

dimensão humana e sensível de seus alunos, como também é percebida a evolução destes 

quando desenvolvem atividades externas. 

 

5.5.3 “Aprendi que Durante um Trabalho Como Este, o Aluno Tende a Ouvir Mais o 

Professor” 

 

Em síntese, o aluno parece crescer diante do professor. O aluno é descoberto como 

pessoa com capacidade de se sensibilizar e de se comportar de forma mais madura. Mas o que 

mais podem revelar essas descobertas? 

 

“Aprendi que durante um trabalho como este, o aluno tende a ouvir mais o 

professor e o professor precisa pesquisar muito para orientá-los” (Professora 3 A) 

“Em cada trabalho, aprendi junto. As pesquisas trouxeram informação nova para 

alunos e para mim” (Professora 13 C) 

 

O que se pode concluir, da primeira fala é que além desse tipo de proposta exigir mais 

do professor que precisa se preparar melhor para orientar seus alunos, ocorre uma aproximação 

maior entre ambos. Os alunos, mais próximos e envolvidos num trabalho desafiador, ouvem 

melhor seus professores. E também se confirma, pela segunda fala, o entendimento de que tais 

pesquisas tanto enriquecem o conhecimento dos alunos como também favorecem o aprendizado 

dos professores. 
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“Pesquisas realizadas fora da escola em parceria com outros órgãos e instituições 

promovem um aprendizado mais significativo para alunos e professores” 

(Professora 2 A) 

 

“A interdisciplinaridade sendo aplicada de forma íntegra e parceira” (professora 

1 A) 

 

O que vimos aqui é que além de proporcionar uma maior oportunidade de aproximação 

entre professores e alunos, as pesquisas ganham com a parceria realizada com outras 

instituições. E que também pode acontecer, finalmente, o trabalho interdisciplinar, melhorando 

a integração e parceria interna entre os professores da escola.  

Também observamos que nessas questões relacionadas à escolha do tema, forma como 

nas escolas foi resolvida a questão da representatividade dos alunos, a relação entre os alunos 

e alunos e alunos e professores, a questão do poder apareceu tanto nas situações em que as 

escolhas feitas pelos professores foram acatadas pelos alunos como nas situações em que os 

“líderes” escolhidos pelos professores foram rejeitados pelos colegas. Dessa forma, a questão 

do exercício do poder, havendo submissão ou contestação, esteve presente nos 

encaminhamentos dos trabalhos. Mas esse componente político do trabalho também foi 

percebido no tratamento dos temas estudados? 

 

5.6 A Dimensão Política Presente nos Trabalhos Colaborativos de Autoria 

 

Se a dimensão política é perceptível no processo de escolha dos temas e representação 

dos alunos, como se deu esse processo, na perspectiva dos alunos e dos professores, quanto à 

percepção dessa dimensão nos próprios assuntos que foram estudados?  

A compreensão quanto à presença da política nos temas foi bem diferente quando 

comparadas as respostas dos alunos e professores. Para os primeiros, um pouco mais da metade, 

51,73% dos entrevistados, responderam que a política não esteve presente. 
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Tabela 20 - Questão: No trabalho realizado, de algum modo a dimensão da política esteve 

presente? (Questionário dos alunos) 

Presença da Dimensão Política Nº de Citações  % 

Sim 14 48,27 

Não 15 51,73 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

E ao responder sobre a maneira como a dimensão política esteve presente no trabalho, 

entre aqueles que tinham respondido sim na questão anterior, quem mais conseguiu perceber o 

vínculo do tema com a política foi o aluno do grupo que tinha estudado a questão do idoso na 

sociedade brasileira (6 citações), aparecendo em seguida, as situações ligadas à 

Discriminação/Diversidade (4 citações). 

 

Tabela 21 - Questão: Se respondeu sim na questão anterior, de que maneira a dimensão da 

política esteve presente? (Questionário dos alunos) 

Maneira da Política se manifestar no tema 
Nº de 

Citações  
% 

SITUAÇÃO DO IDOSO: No projeto de lei que a Sala propôs no 

subtema em torno de leis e Direitos dos idosos / na questão do Estatuto 

do Idoso / pois a política está dentro do Estatuto do Idoso/porque para 

ajudar os idosos seria necessária a ajuda do governo  

6 42,86 

DISCRIMINAÇÃO PELA PM: No caso do negro na sociedade 

brasileira / Um candidato na política é homossexual 
4 28,57 

OUTROS (Na segurança: Ao passar dos anos, as regras da escola foram 

mudando / Com a criação de novas leis, o ensino vai mudando / Na 

previdência social, saúde, acessibilidade 

4 28,57 

Total 14 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

5.6.1 “Eu Não Entendo Nada de Política” 

 

Ao se confrontar as falas dos alunos, nos encontros dos grupos focais, com as respostas 

dadas no questionário, percebemos que a pouca percepção sobre a presença da política também 

se manifesta entre aqueles que mesmo admitindo tal presença, demonstram insegurança ao 

tratar do assunto, afirmando não “entender nada” do tema. 
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“Sinceramente eu não entendo nada de política.  E eu acho que meu tema tem a ver 

com a política, só não chegamos a esse ponto” (Aluno 16 B) 

 

“Política, eu não entendo nada... mas é tipo você vota na pessoa e quando ela tem 

muitos votos ela é eleita prá um cargo” (Aluno 13D) 

 

Nessas falas temos tanto aquele aluno que fundamenta seu desconhecimento pelo fato 

do assunto não ter chegado a “esse ponto”, o que indica provavelmente a falta de um maior 

aprofundamento na pesquisa como aquele aluno que mesmo afirmando não entender nada acaba 

relacionando o conceito com a ideia da representação e voto. 

E relacionada a essa visão da política como representação, temos a perspectiva positiva 

da política como uma atividade que visa a melhoria da sociedade. 

 

“Ah, eu não sei explicar direito...É como se fosse um representante que 

representasse nossa sociedade e que tivesse que fazer com que nós melhorássemos 

e nos desenvolvesse. Tivesse que ajudar a nossa população” (Aluna 14B) 

 

E temos alunos que além de ter essa visão positiva da política ainda consegue perceber 

tanto sua amplitude menor, restrita ao local de convivência nos bairros, como a escala maior de 

promoção de melhoria no País. 

 

“Políticos são um grupo de pessoas que se juntam prá melhorar o nosso País, o 

lugar que a gente mora. E melhorar tipo nossa convivência nos bairros, em tudo” 

(Aluno 27D) 

Já outros alunos, mesmo partindo da compreensão de que a função original da política 

seria essa de promover ajuda para a melhoria social, acabam concluindo que essa finalidade 

não estaria sendo cumprida. 

 

“Prá ajudar a população. Infelizmente eles não cumprem esse papel” (Aluno 12B) 
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5.6.2 “A Gente Viu, Há Um Tempo Atrás, Um Roubo de Merenda, Né” 

 

Sendo que alguns alunos associam a ação política ao roubo, ao desvio dos recursos 

públicos, até citando casos que foram bem noticiados pela imprensa na época da realização das 

entrevistas. 

 

“A gente viu, há um tempo atrás, um roubo de merenda, né. ” De verbas que foram 

roubadas e tinha gente passando fome das escolas” (Aluno 26 D) 

 

E também com possível influência do noticiário que divulgava as várias manifestações 

que vinham ocorrendo pelo País, alguns citam essas movimentações em suas falas. 

 

“Eu acho assim, se os moradores, todos nós aqui que falam que nós temos menos 

poder, se todos nós nos juntássemos e fossemos mais, tipo assim, protestar na frente 

da Prefeitura, quem tem no caso menos poderes seria eles” (Aluno 20 C) 

 

“Se junta todo mundo e tipo fazer uma manifestação prá alguma coisa, não vai 

adiantar nada por causa da hierarquia” (Aluna 1 A) 

 

Vemos que mesmo conhecendo essa forma de protesto há certa descrença quanto à 

eficácia da manifestação numa sociedade onde o poder estaria bem definido no que eles 

denominam de “hierarquia”. 

 

“Prá mim, a política é um esquema de governo. Eles usam mais a hierarquia com 

a população... O que eles falam é a lei, vira lei” (Aluna 1 A) 

Esse pessimismo expresso na fala, acima, parte da constatação de uma situação dada na 

qual alguns setores, “eles” teriam o poder. Então, política seria isso, um território para os que 

possuem o poder. 

 

“Política está relacionada com pessoas que estão no poder” (Aluno 11 B) 
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5.6.3 “Geralmente Quem é Rico Tem Mais Poder” 

 

E quando se indaga sobre quem teria esse poder na sociedade, alguns alunos não 

aparentam dificuldade em relacionar o poder à riqueza, ou capital. 

 

“Geralmente quem é rico tem mais poder...Ah, tem gente que tem mais dinheiro, 

né, e acaba tendo mais poder. Como a gente vai pelo capitalismo, quem tem mais 

capital tem mais poder, né, acaba tendo mais poder. E aqui no nosso bairro, você 

vai em ruas, que, meu, tem muitas casas lindas até, que devem custar muito caro. 

E aí você segue e em certas partes tem gente que mora na rua... Tem gente que não 

tem comida em casa...Então acaba tendo esse desbalanceamento. Essa parte dos 

ricos acaba dominando mais” (Aluno 9 A) 

 

Nessa fala é percebida a compreensão da política como refletindo também a 

desigualdade social, aparecendo o tema da dominação. E junto com essa visão, aparece a 

questão da classe social. 

 

“Mas mesmo essas pessoas de classe média acabam não tendo tanto poder quanto 

têm os da classe alta. Ah, ninguém é igual, nunca você vai achar pessoas iguais” 

(Aluno 9 A) 

 

Os temas da classe social e da desigualdade social, portanto, também estão presentes 

nas falas dos alunos, mas não é apenas desse tipo de desigualdade que tratam. 

 

“Também tem elas... E eu acho que é isso: eles deveriam pensar mais no pessoal 

da comunidade, assim. Principalmente a mulher. A mulher pensar na mulher 

também” (Aluna 16 B. 

 

Percebemos, portanto, que a questão de gênero também aparece, e surge na fala de uma 

aluna que ao frisar que a mulher deve “pensar na mulher também”, revela o desejo pelo 

protagonismo feminino nessa discussão.  

Mais à frente, analisaremos, detidamente, o modo como essa questão de gênero, aparece 

nos temas e nas falas dos alunos e professores. Aparece, ainda, nas entrevistas com os grupos 
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focais dos alunos, a associação da política com o tema também mais citado no questionário, o 

do Estatuto do Idoso. 

 

“O meu subtema foi o Estatuto do Idoso. Então eu acho que o Estatuto do Idoso 

tem muita coisa a ver com a política” (Aluno 12 B) 

 

Sabemos que esse tema citado acima, do Estatuto do Idoso, resultou de indicação feita 

pelos professores dessa escola, mas qual seria o papel dos professores na discussão do tema da 

política, segundo a visão dos alunos? Esse tema, o da política, seria um assunto tratado pelos 

professores, na sala de aula? 

 

“O professor de história, mas poucas vezes ele fala” (Aluno 28 D) 

 

Com base nessa resposta e no que veremos, mais detalhadamente, à frente, ao tratar da 

questão da “Escola sem Partido”, poderemos concluir que a discussão política, em seu sentido 

mais restrito, não foi percebida pelos alunos e nem assumida pelos professores. Mas, antes de 

entrar nesse tópico, vejamos antes como os professores responderam no questionário e nas 

entrevistas a essa questão.  

Diferente do grupo dos alunos, cuja maioria não percebeu a dimensão política dos temas 

estudados, no grupo dos professores quase todos, 18 entre os 19, responderam afirmativamente 

a essa questão. 

 

Tabela 22 - Questão: No trabalho realizado, de algum modo a dimensão da política esteve 

presente? (Questionário dos professores) 

Presença da Dimensão Política Nº de Citações  % 

Sim 18 94,74 

Não 01 5,26 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Quando se analisam as respostas dadas à questão sobre as maneiras pelas quais a 

dimensão política esteve presente nos trabalhos, percebemos a predominância dos temas 

relacionados à Diversidade e Desigualdade. 
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Tabela 23 - Questão: Se respondeu sim na questão anterior, de que maneira a dimensão da 

política esteve presente? (Questionário dos professores) 

Maneira da Política se manifestar no tema 
Nº de 

Citações  
% 

DIVERSIDADE: Ao falar de racismo, Cotas e preconceitos / reflexões 

sobre Liberdade e Diversidade humana / Necessidades de cotas nas 

universidades / Leis que punem atitudes racistas / Legislação que regem 

os preconceitos raciais 

5 42,86 

DESIGUALDADE/QUESTÕES SOCIAIS: Eles questionam muito o 

abandono e/ou a Desigualdade de tratamento em Determinadas 

regiões/Por se tratar de Questões sociais/proteção e promoção de 

igualdade 

3 28,57 

POLÍTICAS PÚBLICAS: a realidade é Reflexo de políticas públicas / 

falamos de Políticas públicas e ideologia política / foi discutida a 

necessidade de políticas públicas  

3 28,57 

POLÍTICA EM TUDO: a política esteve presente em todos os 

tópicos/posição de todo e qualquer ser humano  
3  

MEIO AMBIENTE: Consciência ambiental / Desmatamento e 

preservação 
2  

VISÃO MAIS CRÍTICA/PERCEPÇÃO DA MANIPULAÇÃO: 

ajudando nossos alunos à perceber a manipulação/visão mais aguçada da 

realidade 

2  

GÊNERO: realidade vivida pelas mulheres, não só na comunidade, mas 

no mercado de trabalho e ao longo da história 
1  

ECONOMIA: como o tema é economia, a palavra crise esteve presente 1  

FALTA DE MORADIAS: discussões sobre a falta de moradias e a 

presença das mesmas em áreas de preservação  

EDUCAÇÃO: na preocupação da melhor Educação 

1  

SAÚDE: política de saúde e prevenção com os grupos de dengue e 

higiene, inclusão, DST e drogas  
1  

INERÊNCIA: sou professor de história, então o modo em que organizo, 

apresento e discuto o conteúdo tem um forte viés político, ainda que  

Não seja necessariamente ligado ao sistema partidária  

1  

Total 23 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Na leitura da tabela acima, a distribuição das categorias serve mais para ter uma ideia 

geral sobre a frequência dos assuntos, mas muitas respostas poderiam abarcar mais que uma 

categoria. Como exemplo, no caso das duas vezes em que são citados os temas das cotas, 

embora esse assunto esteja dentro da categoria da Diversidade por estar colado ao tema do 

estudo sobre a situação dos negros que vivem situações de preconceito, para além dessa 

perspectiva da discriminação, a proposta da cota avança para um ajuste material redistributivo 

que abrange também o tema da Desigualdade. Na abordagem desse tema da Desigualdade, 

porém, ao se confrontar as falas dos alunos com a dos professores, percebemos que enquanto 
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os primeiros em alguns trechos fizeram referência ao termo das classes sociais, o conceito de 

classe social ou da luta de classes praticamente não aparece nas falas dos professores, mesmo 

quando assumem a politicidade da ação pedagógica. Nesse sentido, a visão desses professores 

talvez não pudesse ser enquadrada no que era considerada como posição progressista na 

perspectiva de um dos expoentes dessa tendência, o pensador Paulo Freire, para quem: 

 

Não basta dizer que a educação é um ato político assim como não basta dizer que o 

ato político também é educativo. É preciso assumir realmente a politicidade da 

educação. Não posso pensar-me progressista se entendo a escola como algo meio 
neutro, com pouco ou nada a ver com a luta de classes, em que os alunos são vistos 

apenas como aprendizes de certos objetos de conhecimento aos quais empresto um 

poder mágico [...] A compreensão crítica dos limites da prática tem que ver com o 

problema do poder, que é de classe e tem a ver, por isso mesmo, com a questão da 

luta e do conflito de classes (FREIRE, 2001. p. 21) 

 

Essa perspectiva classista, portanto, praticamente não aparece nas respostas dos 

professores. No lugar dela, predomina a associação da política com as ações do governo, ou 

seja, da Política Pública.  

E em relação ao aparecimento do conceito de Política Pública nas respostas, mesmo que 

ele esteja explícito no número que aparece na tabela, 3 vezes, ele está implícito em várias outras 

respostas (como as que pedem políticas para a saúde, educação e moradia). 

E, por falar em moradia, esse é um tema que aparece combinado com outra questão que 

é a da preservação ambiental, numa aparente situação de conflito onde a solução para a moradia 

popular, no caso das ocupações irregulares, é colocada como ameaça às áreas de preservação.  

Outro tema que aparece com citação solitária, apenas uma referência, mas poderia ter 

sido incluído na temática geral da Diversidade é a do gênero, com a referência ao estudo da 

“realidade vivida pelas mulheres”, pela presença desse assunto nas apresentações feitas pelas 

escolas, embora não apareça tanto nessa amostragem estudada.  

Nas respostas chama atenção a justificativa dada pelo professor de história que julga 

como praticamente inerente à sua disciplina o tratamento mais político dos temas, como 

também é interessante observar as respostas dadas pelos professores para os quais uma ação 

importante foi a de ajudar os alunos a perceberem a manipulação que pode acontecer por força 

da indústria cultural, através do incentivo a uma “visão mais aguçada da realidade”, por parte 

dos alunos. 
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5.6.4  “Ao Meu Ver, Política Está em Tudo” 

 

Outra resposta que embora tenha aparecido explicitamente duas vezes, está implícita 

nas outras falas dos professores é a de que a “política está em tudo”. Uma compreensão que 

também foi percebida nas entrevistas com os grupos focais dos professores. 

 

“Ao meu ver, política tá em tudo. Nossa vida gira em torno de uma política, tanto 

de serviços públicos, quanto essas questões da comunidade ao redor. O tema do 

grupo que eu orientei era economia. Você falar de economia e não falar de política 

é impossível, né.” (Professor 3 A) 

 

“Quando a gente lida com o próximo, a gente tem que lidar com política, né, não 

tem jeito. E quando a gente fala política, não é uma questão partidária mesmo. É 

uma questão de relacionamento mesmo, de saber lidar com a situação. (Professor 

19 D) 

 

“Acho que os alunos, aos poucos, notaram que existe política nesse meio que eles 

pesquisaram, né, e acho muito importante, sim, inserir a política” (Professor 8 B) 

 

5.6.5 “Se a Gente Prepara o Cidadão para a Cidadania e Esvazia ele da Questão Política...” 

 

Nas respostas acima, tanto vemos que os professores consideram impossível o 

tratamento de seus temas sem passar pela discussão política, como também interpretam ser esse 

o caminho que os alunos começam a percorrer. E não consideram que essa discussão tenha um 

caráter, necessariamente, partidário.  

 

“Se a gente prepara o cidadão para a cidadania e esvazia ele da questão política 

da coisa, da onde que as autoridades tinham que atuar e não atuam, a gente cai 

naquela questão de caracterizar a cidadania com a solidariedade. E solidariedade 

não necessariamente é o todo da cidadania” (Professor 7 B) 

 

Entre os trechos transcritos acima, mesmo estando presentes falas que ressaltam que os 

temas tratados politicamente não o são, necessariamente, sob o aspecto partidário, se evidencia 
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uma preocupação com o risco e até impossibilidade de promover uma educação cidadã que seja 

esvaziada da política.   

 

5.7 A Questão sobre a Escola Sem Partido 

 

E esse debate remete à discussão sobre o tema trazido pelo Movimento pela “Escola 

Sem Partido”. Os alunos e professores teriam informações sobre esse debate? 

Ao indagar os alunos sobre essa questão, percebemos que a maioria, 58,63%, 

desconhece esse tema. 

 

Tabela 24 - Questão: Você tem conhecimento da polêmica que envolve as questões discutidas 

pelo Movimento da “Escola sem Partido”? (Questionário dos alunos) 

Conhecimento sobre “Escola 

sem Partido” 
Nº de Citações % 

Sim 12 41,37 

Não 17 58,63 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Embora sejam poucos alunos que afirmam conhecer a polêmica envolvendo as 

propostas do Movimento “Escola sem Partido”, a maioria entre os que conhecem acredita que 

tais propostas afetariam negativamente seus trabalhos. 

 

Tabela 25 - Questão: Se respondeu sim à questão anterior, como você avalia os modos como as 

diferentes posições sobre esse tema poderiam afetar os Trabalhos Colaborativos de Autoria? 

As Propostas do Movimento “Escola sem Partido” afetam 
Nº de 

Citações 
% 

AFETARIAM NEGATIVAMENTE: afetariam sim, pois projetos de 

valores que devem ser retratados perderiam o foco e sem contar que 

todos nós possuímos o direito de optar por certo partido / atrapalharia 

pois tira o foco de assuntos que também são importantes e precisam ser 

analisados / impossível não tratar de política, é um dos assuntos que mais 

precisa atenção nos dias atuais / minha opinião sobre o assunto é 

negativa, não acho que os professores influenciam os alunos de maneira 

alguma e não acho necessário a “Escola sem Partido” / atrapalharia pois 

10 83,34 
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é um meio que não visaremos valores que também são importantes / 

porque podemos perder certa ajuda 

NÃO AFETARIAM: não faz diferença, pois não tem influência política 

no trabalho do TCA / não afeta pelo respeito da opinião de partido, se é 

direita ou esquerda 

2 16,66 

Total 12 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Se entre os poucos alunos, que afirmaram conhecer a polêmica envolvida nas propostas 

da “Escola sem Partido”, a maioria respondeu que essas propostas afetariam negativamente o 

Trabalho Colaborativo de Autoria, vejamos quais foram as opiniões dos professores sobre essa 

questão iniciando com a quantidade de professores que indicaram conhecer as propostas de tal 

movimento. 

 

Tabela 26 - Questão: Você tem conhecimento da polêmica que envolve as questões discutidas 

pelo Movimento da “Escola sem Partido”? (Questionário dos professores) 

Conhecimento sobre “Escola 

sem Partido” 
Nº de Citações % 

Sim 16 84,22 

Não 03 15,78 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Percebemos, aqui, que a maior parte dos professores, 84,22%, afirmou conhecer a 

polêmica em torno das propostas do Movimento “Escola sem Partido”. Vejamos como esses 

entendem que tais propostas podem afetar o Trabalho Colaborativo de Autoria. 

 

Tabela 27 - Questão: Se respondeu sim à questão anterior, como você avalia os modos como as 

diferentes posições sobre esse tema poderiam afetar os trabalhos colaborativos de autoria? 

(Questionário dos professores) 

As Propostas do Movimento “Escola sem Partido” afetam Nº de Citações % 

AFETAM NEGATIVAMENTE 16 100 

NÃO AFETAM 00 00 

AFETAM POSITIVAMENTE 00 00 

Total 16 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 
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5.7.1 “Toda Ação Pedagógica envolve a Política” 

 

Percebemos que a unanimidade dos professores, entre os que dizem conhecer as 

propostas do Movimento “Escola sem Partido”, entenderam que essas afetariam negativamente 

os Trabalhos Colaborativos de Autoria. Dado o detalhamento nas respostas que todos deram, 

ao invés de ter resumos de tais opiniões na tabela, compreendemos ser melhor transcrever parte 

das respostas. 

 

“Afetariam muito pois os estudantes trazem diariamente inúmeras questões para 

serem discutidas na escola por não terem espaço ou atenção para discutirem em 

casa, a escola é um ambiente que estimula a criticidade, a criatividade e a 

autonomia, portanto não deve vetar discussões que o aluno julgue necessárias”. 

(Professor 12 C) 

 

“...fica claro que se devemos evitar falar em política ficará mais difícil ainda 

entender as questões de vida em sociedade, seus problemas e possíveis soluções” 

(Professor 17 C) 

 

“... o espírito investigativo, que tem por poder a construção de um diálogo e 

postura crítica, estaria de forma mais contido” (Professor 11B) 

 

“Toda ação pedagógica envolve a política. Ao trabalhar com o TCA nesses 3 anos, 

observei que muitos alunos, não por interesse ou conveniência deles, ficam 

‘ensimesmados’ em sua realidade, sem saber que outras possibilidades de 

organização socioeconômica são possíveis ou já existem. Se tais discussões acerca 

da Escola Sem Partido forem adiante, indagar a realidade pode ser considerado 

como ‘doutrinação política’” (Professor 15 C) 

 

“Acredito que comprometa de certo modo quando as questões comunitárias e lutas 

forem postas, de...forma ampliar as discussões em relação às diferenças culturais 

e sociais”. (Professor 1 A) 
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“Porque os alunos devem ser informados para poderem ser uma pessoa crítica e 

saber sobre os seus direitos; o que colabora muito no seu desenvolvimento como 

cidadão” (Professor 8 B) 

 

“O referido projeto busca limitar o alcance das discussões escolares privando-os 

exatamente do debate quanto ao estado político e cultural da sociedade; 

obviamente orientados por pressupostos que querem se impor. Esse projeto se 

consolidado impede que se faça uma discussão livre sobre o que angustia alunos e 

professores pois define o papel do professor como um transmissor de um currículo 

esvaziado de realidade social” (Professor 18 C) 

 

“Essas questões ampliam as possibilidades de trabalhos, uma vez que trazem 

discussões para levantar formas democráticas de participação da comunidade no 

processo de ensino-aprendizagem; instigando os alunos a pensar de modo crítico 

sobre o sistema de ensino” (Professor 2 A) 

 

“...pode afetar a escolha dos temas de trabalho” (Professor 4 B) 

 

“Bloqueariam as ações que propõem uma maior reflexão sobre as questões 

sociais” (Professor 16 C) 

 

“Não acredito em uma escola sem partido, nessa proposta ao não se discutir 

questões de raça, gênero, política, etc., se legitima o discurso dominante, então 

afetaria diretamente os TCAs impossibilitando o desenvolvimento dos temas de 

trabalho” (Professor 13 C) 

 

“Acredito que se tornaria uma barreira na evolução das pesquisas, impedindo 

também uma visão crítica dos envolvidos no trabalho” (Professor 6 B) 

 

“’Escola sem Partido’ visa a alienação política, o desconhecimento dos direitos 

sociais, dos deveres governamentais, povo alienado, povo melhor manipulado. Se 

vigorar a ‘Escola sem Partido’, a livre discussão e pesquisa propiciada pelo TCA 

será significativamente diminuída e a censura diminuirá o sendo crítico e 

capacidade criativa” (Professora 19 D) 
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“Se esse tipo de proposta se consolidar, trabalhos que envolvam ações de 

mudanças sociais serão amplamente esvaziados de seus propósitos” (Professor 7 

B) 

 

“Penso que o TCA deve ser usado como um instrumento de intervenção, onde 

primeiramente você deve conhecer o assunto e depois se posicionar; ficaria muito 

difícil para um aluno olhar para o seu professor no sentido de buscar um exemplo 

de posição e não encontrar; também é função do professor mostrar os dois lados” 

(Professor 14 C) 

 

“As questões políticas são diretamente ligadas às de intervenção social. Se não há 

discussão sobre mudança não há como mudar” (Professor 10 B) 

 

Podemos observar que as razões pelas quais os professores manifestam discordância 

com as propostas do Movimento “Escola sem Partido” são as mais variadas, abrangendo desde 

o entrave ao desenvolvimento do espírito investigativo que que resultaria das restrições 

advindas até o comprometimento da própria finalidade que caracteriza o TCA, de proporcionar 

a produção de propostas de intervenção social. No mais, as propostas do Movimento “Escola 

sem Partido” são consideradas alienantes pelos professores. E se já são variadas as razões que 

surgem nas respostas dadas pelos professores no questionário, outras razões aparecem ainda 

nas entrevistas com os grupos focais. 

 

“Eu penso que na própria fala dos alunos ao longo dos anos que eles passam na 

escola, né, eles tomam partido. A gente percebe grupos que se formam, muitas vezes 

são grupos conflitantes, de ideias distintas. Eu acho que isso é um ponto crucial, e 

a escola não pode ignorar isso de maneira nenhuma. A escola tem que trabalhar 

essa questão dessa própria discórdia que muitas vezes gera entre os grupos que se 

formam e trabalhar essa questão estrutural da política e da cidadania, como os 

colegas falaram.  Não tenho como dissociar essa palavra cidadania das questões 

políticas, na verdade. O cidadão tem que saber tomar partido, tem que saber se 

posicionar, ele tem que saber analisar, tem que saber observar...Eu não acredito 

numa escola sem partido” (Professor 11 B) 
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5.7.2 “O Que Essa Proposta Traz É Não Permitir Cidadania” 

 

Nessa argumentação o professor já traz como razão o próprio benefício e necessidade 

de se trabalhar com os conflitos que fazem parte das relações que os alunos estabelecem entre 

eles e os demais grupos sociais. Esse trabalho com a questão do conflito, na opinião do 

professor, seria básico, “estrutural” para a formação cidadã do aluno. E temos também a opinião 

de professor que não compreende que a militância partidária como temida pelo Movimento 

“Escola sem Partido”, seja possível nos dias atuais. 

 

“O que essa proposta traz é não permitir cidadania. Porque ela tem uma sugestão 

que não condiz com a realidade que o professor é um militante partidário. Ele 

chega totalmente ignorante, mas bitolado também com certa cartilha e quer pregar 

a cartilha com se ele fosse um religioso, como esse grupo é. Então o funcionamento 

mental deles tem a ver com essa imposição de normas prontas universais. Ele 

acredita que todo mundo faz isso. E que no nosso caso o problema seria a 

partidarização política, coisa que praticamente não acontece. Mesmo naqueles que 

às vezes têm filiação partidária não costuma ser tão ignorante como se imagine, 

né. Tem a cabeça mais aberta. Porque você lidar com uma pessoa de outra 

geração, de outro ambiente social, tem que se flexibilizar. Impossível ser um 

militante político aqui dentro, é absolutamente impossível” (Professor 18 C) 

 

E temos também o professor que usa o próprio quadro político atual, que não seria 

exatamente de uma situação revolucionária, na opinião desse professor, para demonstrar o 

despropósito desse entendimento do professor como militante revolucionário. 

 

“Até porque se nós, enquanto professores, fôssemos militantes revolucionários, a 

revolução já teria acontecido há muito tempo. Começa por aí. Segundo, o que 

preocupa mais olhando pro nosso mundo que eu vejo muitos professores alheios a 

essa discussão. Muitos” (Professor 15 C) 

 

Se a opinião desse último professor sobre o alheamento dos colegas e sua descrença 

quanto ao papel militante desses parece não corresponder às falas politizadas e engajadas dos 

professores entrevistados, por outro lado, quando lembramos que a maioria dos alunos não 
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reconheceu a dimensão política em seus trabalhos, podemos deduzir que a perspectiva política, 

mesmo compreendida pelos professores, não foi trabalhada em profundidade com os alunos.  

Com esse outro professor, o que temos é um descrédito quanto ao papel político, 

revolucionário, do educador. O que o professor revela perceber nos colegas é o contrário: o 

alheamento em relação ao próprio tema.  

Esse alheamento em relação ao tema da política estaria também acontecendo em relação 

aos outros temas que estão sendo trazidos pela agenda mais conservadora que vem ganhando 

força nos últimos anos, desde a segunda década desse século XXI no Brasil? Em relação à 

questão de gênero, por exemplo, também estaria acontecendo esse alheamento dos professores 

e alunos? 

 

5.8 As Questões de Gênero e o Plano Municipal de Educação 

 

Começando pelo grupo dos alunos, verificamos que a maioria não tem sequer 

conhecimento da polêmica envolvida com essa questão. 

 

Tabela 28 - Questão: Você tem conhecimento da polêmica que envolve as chamadas “questões 

de gênero” no processo de aprovação do Plano Municipal de Educação de São Paulo? 

(Questionário dos alunos) 

Conhecimento sobre as 

“Questões de Gênero” no PME 
Nº de Citações % 

Sim 10 34,48 

Não 19 65,52 

Total 29 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

O resultado indica que maioria desconhece as circunstâncias que envolveram essa 

discussão e, a julgar pelas respostas dadas à questão seguinte dirigida aos que tinham 

respondido positivamente em relação ao conhecimento do debate, mesmo aqueles que 

afirmaram saber da discussão, não demonstraram ter compreendido exatamente as 

consequências da exclusão do tema no Plano Municipal de Educação. 
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Tabela 29 - Questão: Como você avalia os modos como as diferentes posições sobre esse tema, 

das questões de gênero, poderiam afetar os Trabalhos Colaborativos de Autoria? (Questionário 

dos alunos) 

 
As “Questões de Gênero” no PME afetam os TCAs 

Nº de 

Citações 
% 

Sim 
Quem tem poder maior às vezes não quer admitir o fato... ou 

pelo fato de não gostar ou não querer que o assunto seja dito, 

para não haver polêmica 

1 34,48 

Não 

Isso não afetaria em nada os TCAs. Todas as pessoas têm total 

liberdade de se expressarem a seu modo. E é isto que temos que 

mostrar, a liberdade que todos temos de nos expressar e ser como 

cada um se identifica / Não afetaria, pois, cada ser tem seu jeito e 

liberdade para ser o que quiser / Não afeta pelo respeito da escolha 

de gênero de cada aluno / Isso não afetaria meu trabalho, pois 

trataria todos de maneira igual 

6 65,52 

 Não faz diferença pois não importa a opção sexual da pessoa 1  

 É só não comunicar com esse tema para não ter discussão 1  

 Total 10 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

As respostas dos alunos indicam que eles, quer por não conhecerem o processo que 

resultou na exclusão da temática de gênero no Plano Municipal de Educação de São Paulo, quer 

por desprezarem o significado dessa exclusão, não deixariam que isso afetasse a forma de 

encarar essa questão de gênero no sentido de não aceitarem discriminações dessa natureza. E 

mesmo o que responde afirmando não ver diferença, sua justificativa é a de que não importa a 

opção sexual da pessoa. O único que responde afirmativamente se limita a interpretar a razão 

de quem não quer que esse tema seja discutido. E um aluno chega a propor que para “não ter 

discussão”, o tema simplesmente não seja debatido. 

 

5.8.1 O Tema da Discriminação contra os Homossexuais 

 

A análise desse conjunto de respostas indica que mesmo demonstrando não ter 

conhecimento dos detalhes desse processo que foi a discussão e aprovação do Plano Municipal 

de Educação, sobre esse aspecto do “gênero”, os alunos se posicionaram contra a discriminação 

não apenas em relação ao tema, mas especialmente em relação às pessoas que tivessem alguma 

opção sexual diferente, o que indica, também, que a questão foi interpretada mais como 

relacionada a esse aspecto da opção sexual. 
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5.8.1.1 “Eu Sofria – Agora Não Sofro Mais – Preconceito” 

 

E isso também aparece no registro de falas obtido nas entrevistas com grupos focais dos 

alunos. 

 

“E entra no meu tema de pesquisa, que é a discriminação contra homossexuais. Eu 

sofria – agora não sofro mais – preconceito... Aí eu dei a sugestão de escolher 

aquele tema. E aí eu pensei que eles iam caçoar e tal... Mas eles aceitaram numa 

boa. Mas no começo, o meu grupo no caso, a sala inteira, tipo continuavam com 

as brincadeirinhas bestas...E quando o meu grupo foi aprofundando mais no estudo 

da discriminação contra homossexuais, a sala começou a mudar o pensamento dele 

inteiro (Aluno 22 C) 

 

Nesse trecho da fala, percebemos que a própria escolha do tema, pelo aluno, já permitiu 

que no começo dos trabalhos a questão já passasse pelo teste da tolerância, um desafio que 

angustiava o estudante proponente do assunto. 

 

5.8.1.2 Então Eu Me Sentia Muito Mal, Me Sentia Muito Mal Quando o Povo me Xingava” 

 

E na avaliação do resultado final do trabalho, é também interessante observar que o 

aluno atribui ao TCA a melhoria que afirma ter verificado no tratamento dado pelos colegas.  

 

“E foi bom. Porque é chato você ver um amigo seu – acho que ninguém se colocava 

no meu lugar, não sei – vendo um amigo sendo xingado pela cor, ou pela maneira 

de ser vestir, ou porque ela é gorda, ou porque ela gosta de homem, ela gosta de 

mulher. Então eu me sentia muito mal, me sentia muito mal quando o povo me 

xingava, eu ficava muito triste, mas eu tentava mostrar pra eles que eu gostava 

muito deles...E depois do TCA, do meu tema TCA, a cabeça de um monte de gente 

começou a amadurecer e eu acho que tá diminuindo muito esse tipo de preconceito 

aqui” (Aluno 22 C) 

 

Também se verifica, nesse caso, que o processo de discussões e estudos, em si, teve um 

efeito transformador nas relações que angustiavam um dos alunos que teve, na escolha do tema, 
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uma oportunidade de enfrentar a questão junto ao coletivo dos colegas e alcançar uma melhoria 

nas relações entre os alunos dessa escola, quanto a esse tipo de discriminação.  

E quanto aos temas específicos da mulher, teria havido mudanças percebidas pelos 

grupos? Essa compreensão aparece mais na análise das respostas dadas pelos professores. 

 

5.8.2 As Questões de Gênero Específicas da Mulher e sobre o Homossexualidade nos 

Trabalhos Colaborativos de Autoria 

 

Antes de entrar nas questões específicas da mulher, vejamos como os professores 

responderam às perguntas gerais feitas em relação às questões de gênero e o resultado do debate 

no Plano Municipal de Educação de São Paulo. 

 

Tabela 30 - Questão: Você tem conhecimento da polêmica que envolve as chamadas “questões 

de gênero” no processo de aprovação do Plano Municipal de Educação de São Paulo? 

(Questionário dos professores) 

Conhecimento sobre as “Questões de Gênero” no PME Nº de Citações % 

Sim 13 68,42 

Não 05 26,31 

Não respondeu 01 5,27 

Total 19 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Pelas respostas dos professores percebemos que esse grupo estava melhor informado 

(68,42% dos entrevistados) quanto às polêmicas que envolveram o trâmite do projeto do Plano 

Municipal de Educação dentro da Câmara Municipal de São Paulo. E isso também se comprova 

quando analisamos as respostas dadas tanto no questionário como nas entrevistas com os grupos 

focais à questão sobre como avaliavam os possíveis efeitos do resultado da aprovação do Plano 

na condução dos Trabalhos Colaborativos de Autoria. 
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Tabela 31 - Questão: Como você avalia os modos como as diferentes posições sobre esse tema, 

das questões de gênero, poderiam afetar os Trabalhos Colaborativos de Autoria (questionário 

dos professores)? 

Como o Trabalho, com essas Questões de Gênero, afeta o 

TCA 
Nº de Citações % 

A DISCUSSÃO DOS TEMAS AFETA POSITIVAMENTE: as 

questões de gênero quando não discutidas favorecem a 

propagação do preconceito, ou seja, são fundamentais para a 

discussão nos TCAs / poderia afetar de forma muito positiva / 

Sem discussão de gênero há o desprezo a identidade do indivíduo 

/ as questões de gênero fazem parte da vida dos alunos e da 

comunidade / podem ampliar as possibilidades de criar outros 

grupos na comunidade para discutir o tema/nas questões de 

discriminação e preconceito 

10 79,93 

RESSALVAS QUANTO À DISCUSSÃO DESSES TEMAS DE 

GÊNERO NA ESCOLA: queremos somente salientar o respeito 

ao próximo e não orientar ou estimular estas questões de gênero / 

abertura de uma liberdade maior de expressão de sua condição de 

escolhas, de um lado, enquanto certo constrangimento por parte 

de outros / importante, porém polêmico, mas necessárias para que 

a humanização seja cada vez mais presente na formação do 

cidadão 

03 26,07 

Total 13 100 

Fonte: Pesquisa realizada em escolas de Ensino Fundamental da Subprefeitura de Itaquera. 

 

Pelas respostas é verificado que os professores, na sua maioria, percebem a discussão 

desse tema na escola como uma maneira de se evitar a propagação de preconceitos e 

reconhecem que esses temas já fariam “parte da vida dos alunos e da comunidade”. A maioria 

das respostas ficou restrita à argumentação quanto à necessidade de incluir essa temática nas 

discussões de sala de aula. Mas alguns professores avançaram na análise da disputa ocorrida 

entre as correntes contrárias e favoráveis à inclusão desse tema no Plano Municipal de 

Educação. 

 

“As discussões de gênero, igualmente ocorreu no debate do Plano Municipal de 

Educação na Câmara dos Vereadores, sofrem uma violenta oposição de 

determinados grupos religiosos e/ou conservadores. Se tais discussões forem 

impedidas de serem feitas na escola, o preconceito e a homofobia se tornarão ainda 

mais hegemônicos na sociedade brasileira” (Professor 15 C) 
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Verificamos nesse trecho que o professor, além de conhecer as dificuldades na 

tramitação do projeto do PME na Câmara e a origem das resistências nos grupos religiosos e 

conservadores, também identifica no grupo dos homossexuais o grupo que poderia ser mais 

prejudicado pela ausência dessa discussão nas escolas.  Essa compreensão quanto ao prejuízo 

imposto ao tema da Diversidade, ainda esteve presente em outras respostas. 

 

“Como parte de um programa não só conservador, mas retrógrado quanto à 

ampliação da reflexão e debate quanto à diversidade humana fará impor por força 

de lei o que são estilos de vida aceitáveis ou não e prescreve as orientações morais 

a administrar aos alunos. Ceifa, portanto, a constatação da realidade humana e 

tenta impedir sua livre reflexão e diálogo” (Professor 18 C) 

 

“Não discutir...é fingir que não há problemas e mais uma vez validamos o discurso 

dominante” (Professor 13 C) 

 

Nessas últimas falas estão mais presentes as dimensões políticas da discussão, na 

medida que são reconhecidas a ações de forças que pressionam para a imposição de 

determinados padrões que seriam os dominantes. E os professores, no caso, se posicionam 

frente a essa disputa que é constatada. Há, portanto, a identificação da disputa e o 

reconhecimento de que esse conflito é pela hegemonia. 

 

5.8.2.1 “Ainda Não Me Sinto Segura sobre o Tema” 

 

Por outro lado, há também a fala de professores que não conseguem ainda se posicionar 

frente a essa temática, como foi o caso da professora que não respondeu nem sim nem não na 

questão sobre o conhecimento da polêmica que envolveria o assunto e assim justificou sua 

dúvida. 

 

“Este é um tema importante e ao mesmo tempo delicado. Ainda não me sinto segura 

sobre o tema” (Professora 9 B) 

 

Mas qual seria esse tema tido como delicado pela professora, sobre a qual ela não teria 

segurança para desenvolver? 
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Pelo contexto das demais respostas dos questionários e falas nas entrevistas nos grupos 

focais, esse tema mais delicado seria o da discussão sobre a homossexualidade na escola. Frente 

a esse tema, temos, porém, outras posturas no grupo dos professores. 

 

“Os TCAs desenvolvidos pelos estudantes partem de problemáticas vividas ou 

vivenciadas por eles, como, por exemplo, a homossexualidade, um tema que foi 

discutido em nossa escola. Negar aos estudantes a oportunidade de discutir e 

opinar sobre esse assunto é podar e privá-los de discussões necessárias para uma 

sociedade mais justa e inclusiva, onde o respeito e a igualdade de direitos se fazem 

necessários” (Professor 12 C) 

 

Conscientes da importância do tema, mesmo reconhecendo sua “delicadeza” e 

complexidade, alguns professores chamam para si a responsabilidade que para muitos deve ser 

apenas das famílias, de discutir sobre essas questões. 

 

“Complicado essa questão, pois se ficar para os lares e os responsáveis dos alunos 

a orientação às questões de gênero continuaremos sendo pessoas agredidas 

gratuitamente” (Professor 17 C) 

 

5.8.2.2 A questão da Mulher nos Trabalhos Colaborativos de Autoria 

 

E além da violência que resulta da homofobia, dentro das consideradas “questões de 

gênero”, também aparecem, nas falas dos professores nos grupos focais, as referências aos 

estudos realizados sobre os temas específicos das mulheres. 

 

“A sala da qual eu fiquei como orientador... que falava exatamente sobre a 

temática da mulher. E um ponto que eu achei importante, que eles trouxeram – ao 

longo da história, os grupos foram trazendo isso, as conquistas das mulheres ao 

longo da história. Então eles pegaram desde quando a mulher não podia votar, 

depois quando a mulher passa a ter o direito de votar, a inserção da mulher no 

meio do esporte, tem um grupo que vai trazer a questão de profissões mais 

comumente ocupadas por homens, mas atualmente também são ocupadas por 

mulheres. Então eles mostram no trabalho deles eles mostram essa questão da 
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desigualdade, e eles batem muito nisso, nesse sentido da desigualdade” (Professor 

11 B) 

 

5.8.2.3 “As Meninas Conhecem o Sexo da Forma Mais Brutal Possível” 

 

E não apenas foram tratados dos aspectos históricos ou ligados ao ingresso da mulher 

em campos como o esporte, política e mercado de trabalho, mas ainda foi abordado o tema 

ligado à violência atual ainda sofrida pelas mulheres, inclusive a sexual. 

 

“Com relação à discussão de gênero que eu vejo como positivo é que ela tem que 

ser feita na escola, porque como a minha esposa diz, que ela também trabalha aqui: 

especialmente as meninas conhecem o sexo da forma mais brutal possível, da forma 

mais violenta...Então essa discussão de sexo e também de gênero a escola é um 

ambiente propício” (Professor 15 C) 

Para o adequado tratamento desse tema, na opinião de um dos professores entrevistados, 

seria necessária a formação do próprio professor que nem sempre estaria imune ao moralismo 

atribuído às famílias e líderes religiosos. 

 

“E dentro da escola isso também pode acontecer. Porque o professor também vem 

com a sua moral... Então acho que tem que ser discutido isso dentro da escola, é 

emergencial, inclusive, mas eu acho também que a escola precisa de formação pra 

essas discussões” (Professor 16 C) 

 

Mas com ou sem esse melhor preparo, há uma compreensão geral quanto à necessidade 

da escola manter consigo essa responsabilidade, por parte dos professores. 

 

“A gente tá na época do empoderamento, né, empoderamento de negro, é 

empoderamento feminino...Hoje em dia, na sociedade, acho que a mulher ela está 

muito tomando a rédea da situação. Rédea é uma palavra horrível, mas é a única 

que vem à cabeça agora. Que está à frente mesmo. Acho que a mulher nessa 

questão de empoderamento mesmo, ela tá fazendo por si, tá buscando seu 

espaço...e não tem como você tirar isso da escola. A escola é a sociedade... Então 

tem que ser discutida também no ambiente escolar, sim, e sempre minimizar todo 
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tipo de preconceito. A discussão do gênero aqui na nossa escola faz parte até do 

nosso grupo de estudo” (Professora 19 D) 

 

No trecho da entrevista, transcrito acima, a professora antes de concluir que “a escola é 

a sociedade” cita que estaríamos na época do “empoderamento do negro” e do “empoderamento 

feminino”. Demonstra assim reconhecer que na distribuição dos poderes entre os setores 

sociais, esses dois segmentos, o da população negra e o feminino, até o momento, 

desfavorecidos, estariam conquistando ou reconquistando parte dos poderes a que teriam 

direito.  

 

5.9 A Temática Étnico-Racial nos Trabalhos Colaborativos de Autoria 

 

O tema étnico-racial foi um dos mais recorrentes entre os trabalhos analisados, junto 

com os demais que integraram as questões da diversidade. Nas unidades escolares onde esse 

trabalho aconteceu, porém, a abordagem variou de escola para escola, muito em conformidade 

com a direção dada pelos professores. 

Em uma das escolas, por exemplo, o educador responsável pela orientação geral dos 

TCAs sequer reconhecia que o tema da Consciência Negra merecesse uma atenção específica.  

 

“Como eu não tive tempo de preparar uma semana de conscientização na Semana 

da Consciência Negra – e eu falei com os alunos não sobre Consciência Negra, 

mas sobre Consciência Humana” (Professor 6 B) 

 

Enquanto que, nessa escola, dada a maior diretividade na condução dos trabalhos ter 

sido de um professor menos vinculado ao tema étnico-racial, o que repercutiu na profundidade 

conquistada na abordagem do assunto nesta escola, em outras unidades o resultado foi diferente.  

 

“O nosso tema foi sobre porque ainda existe o preconceito e o racismo no Brasil. 

Influenciou a gente a escolher esse tema, porque “aí, só porque ele é negro ele deve 

roubar, ele deve fazer algo errado”. E muitas pessoas falam só porque ele é negro, 

xingam, colocam apelidos ridículos na pessoa” (Aluna 20 C) 
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Percebemos pela fala acima que, diferentemente da escola anterior onde um professor 

menos ligado ao tema induziu o tratamento para uma linha que valorizou menos a 

especificidade das questões da população negra, nessa outra escola, a aluna afirma ter escolhido 

o tema e isso fez alguma diferença.  Mas isso também não significa que deixou de ser importante 

o trabalho desenvolvido pelo professor, conforme podemos perceber no relato de outra aluna. 

 

“O meu trabalho fez a pessoa se enxergar como negra. Porque aqui na escola tem 

muitas pessoas que são negras, mas não se enxergam como negras. Então eu 

aprofundei mais. Eu fui em salas, fiz as entrevistas e a que mais me identificou foi 

a da professora..., que ela falou que a África é o Berço da Humanidade” (Aluna 23 

C) 

 

E nesse caso tão importante quanto a informação dada pela professora sobre a África ter 

sido o Berço da Humanidade, foi o fato de que essa informação foi dada numa entrevista feita 

pela aluna onde a estudante era a protagonista interessada em aprofundar mais sua pesquisa, o 

que, por sua vez, indica uma orientação do professor que estimulou essa postura mais 

investigativa dos alunos. E essa orientação também propiciou que surgissem outros 

questionamentos relacionados aos padrões predominantes na sociedade. 

 

“Mas a sociedade impôs assim. Prá ser bonita, ela tem que ser magra, branca, com 

cabelinho liso...” (Aluna 20 C) 

 

“O meu trabalho foi sobre o padrão de beleza na sociedade... Porque a sociedade 

impõe pessoas brancas, magras e altas. Você não pode ser gordo. Se você for 

gordo, você tá fora do padrão de beleza da sociedade. Então você tem que 

emagrecer, você tem que se achar branco. E não é isso. Tem muitos atores negros 

que são lindos, tem muitas gordinhas que são lindas” (Aluna 24 C) 

 

Outra consequência desse trabalho foi a percepção de que o fenômeno estudado, do 

racismo e preconceito, também estava presente na escola.  

 

“O tema também influenciou porque a nossa escola, uma aluna da nossa escola 

sofria muito preconceito racial por conta do cabelo dela e da cor da pele dela, e 
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machucou ela por dentro, porque ninguém gosta de ser xingado, ninguém gosta de 

ser agredido, acho que ninguém gosta disso” (Aluna 20 C) 

 

Nos comentários feitos pelos professores sobre relatos de seus alunos, foi possível 

identificar ainda como a discriminação racial pode aparecer combinada com outra forma de 

discriminação, a social.  

 

“Eles me contaram: ah, professora, se a gente for na (nome de uma padaria 

prestigiada do bairro), a gente é tratada de forma diferente. Eles não querem a 

gente lá. Ah, por que? Porque eu sou negro, eu sou da favela. Sabe, a gente vai em 

determinado shopping, eles tratam mal. Porquê? Porque eu sou negro, eu sou 

morador da (nome da favela mais conhecida do bairro, que fica ao lado da escola” 

(Professora 12 C) 

 

5.10 Tema da Desigualdade Social 

 

Então seriam apenas esses segmentos, mulheres e negros os “desempoderados”, ao se 

analisar a realidade social, tendo em vista que a “a escola é a sociedade”?  

Entendendo ser importante considerar que a unidade escolar em que essa professora 

leciona está cercada de comunidades, ou favelas, das quais são provenientes parte dos alunos, 

não seria também relevante estudar aspectos sociais e econômicos, além dos temas de raça e 

gênero? 

 

5.10.1 “Quando eu Lancei a Temática, Eu Não Pensei Nessa Questão da Desigualdade Social” 

 

Para alguns professores, a questão da desigualdade social parece não ter sido relevante: 

 

“Eu achei que eles tiveram uma visão da totalidade mesmo, sem a questão da 

desigualdade social. Isso prá eles, nesse momento, acho que foi muito irrelevante. 

Foi mais em questão do aprendizado, do conhecimento, e da professora também, 

né (apontando para ela mesma), que indicou os temas. Quando eu lancei a 

temática, eu não pensei nessa questão da desigualdade social de acordo com o 
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território que eles ocupam. Eu pensei como um todo mesmo, independente da 

localidade de onde eles vêm” (Professora 19 D) 

 

A professora acima menciona o conceito da totalidade para indicar o que pretendia ao 

ter optado por alguns temas excluindo o da desigualdade social, que entendia ser irrelevante. 

Como entendia não ser relevante considerar a localidade de origem, o território específico de 

moradia dos alunos. O desprezo por essas outras dimensões da realidade social parece estar em 

contradição com o conceito de totalidade citado pela professora. Os aspectos escolhidos para 

análise, isolados, sem a consideração das demais dimensões presentes na realidade social, talvez 

somente permitam vislumbrar fragmentos do conhecimento. Contra essa análise fragmentada, 

Lukács sugere o recurso da abordagem dialética. 

 

Surgem fatos “isolados”, conjuntos de fatos isolados... Por outro lado, em oposição a 

esses fatos e sistemas sociais isolados e isolantes, a dialética, além de insistir na 

unidade concreta do todo e desmascarar essa ilusão enquanto ilusão, produzida 

necessariamente pelo capitalismo, atua como uma simples construção (LUKÁCS, 

2003, p. 72-73). 

 

Ao ignorar as circunstâncias relacionadas às condições sociais e de moradia dos alunos 

talvez a professora tenha perdido a oportunidade de alcançar e proporcionar a esses estudantes 

um maior conhecimento da realidade social. Uma possibilidade que a metodologia da dialética 

permitiria. 

 

Integra os diferentes fatos da vida social (enquanto elementos do desenvolvimento 

histórico) numa totalidade, é que o conhecimento dos fatos se torna possível enquanto 

conhecimento da realidade. Esse conhecimento parte daquelas determinações simples, 
puras, imediatas e naturais (no mundo capitalista) ... para alcançar o conhecimento da 

totalidade concreta enquanto reprodução intelectual da realidade (LUKÁCS, 2003, p. 

76). 

 

No caso dessa escola, então, tomamos conhecimento, pela fala da professora, que a 

circunstância de que grande parte dos alunos residir em favelas do entorno da unidade é 

desconsiderada, por opção da educadora na hora em que selecionou os temas. Isso teria ocorrido 

em outras escolas? Em outras unidades a área de residência dos alunos, condições de moradia 

e sociais também teriam sido desconsideradas? 

 

“A maior parte.... Nesse projeto, nós classificamos uns 90%, eles moram numa 

comunidade, né, eles dizem assim. Comunidade...né que eles falam? E assim esse 
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tipo de moradia é diferente, mas as necessidades do bairro, apesar de ser muito...o 

tipo de moradia nós identificamos que é diferente... (Professora 2A) 

 

Vemos que a professora usa o termo comunidade, evitando o uso da expressão “favela”. 

 

5.10.2 “Tivemos Uma Desapropriação...Vários Alunos Não Vieram Prá Escola... E Muitos 

Alunos Estão Morando de Favor Porque as Casas Foram Derrubadas” 

 

Outra professora dessa escola vai utilizar outro termo, o da “área de invasão” para 

distinguir a região de moradia dos alunos, da área da escola que estaria situada numa região de 

“boas casas”. 

 

“Apesar da escola estar localizada num bairro de boas casas.... É um bairro 

legalizado. 90% dos alunos não moram nesse bairro. 90% dos alunos moram numa 

região... numa área que foi...uma área de invasão. E que algumas partes dessa área 

já foi legalizada pelo governo, mas outras partes não. Inclusive esses dias nós 

tivemos uma desapropriação, vários alunos não vieram pra escola por conta disso 

e muitos alunos estão morando de favor por que as casas foram derrubadas”. 

(Professora 1A) 

 

Percebemos que, nesse caso, a escola está localizada numa área de “boas casas” e os 

alunos estão em outra região, de “invasão”. 

 

5.10.3 “Já O Outro Lado, Dos Alunos...” 

 

E os professores, com qual dessas duas áreas os professores mais se identificam? 

 

“Como o bairro é muito quieto, não tem comércio, então é muito tranquilo, muito 

calmo. Tem o problema de invasões nas casas, então nosso maior problema 

realmente é esse. Já o outro lado, dos alunos, acredito que é a falta realmente de 

estrutura, porque não tem um saneamento básico, eles não têm planejamento das 

casas, as casas são meio que amontoadas”. (Professora 1A) 
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Aqui, vemos que a professora reside na área mais próxima da escola, em que há calma 

só perturbada com as invasões nas casas, indicando uma preocupação maior com a segurança. 

Os alunos fariam parte do “outro lado” caracterizado pela falta de estrutura, saneamento básico 

e falta de planejamento das casas.  

Ao citar a falta de planejamento das casas que “são meio amontoadas” não fica claro se 

a professora atribui o fato aos condicionamentos sociais e econômicos ou à opção dos familiares 

dos alunos.  

 

5.10.4 “A Escola Até Ficou Bem Vazia” 

 

Mas essas questões como falta de estrutura, saneamento e condições dignas de moradia 

não seriam objetos que merecessem análise dos Trabalhos Colaborativos de Autoria? Não 

teriam essas questões ligação com a vida e o trabalho da escola? Se não teve ligação imediata 

com a parte das “boas casas” mais próximas da escola e da residência dos professores, não teria 

relação com a vida dos alunos e com a própria frequência desses na escola? Pelas respostas das 

professoras, vemos que sim. 

 

“Nessa desapropriação que teve, teve uma manifestação. Teve aluno que ‘ah, não 

vim porque teve ônibus que foi queimado na frente da minha casa’. Então isso mexe 

muito com a gente porque é muito próximo” (Professora 2A) 

 

“A escola ficou até bem vazia. Os alunos nem vieram, porque os pais ficaram 

preocupados. Mas aqui eles estavam superseguros, acho que eles estariam mais 

seguros aqui do que no próprio bairro. Mas foi uma preocupação e a gente acabou 

conversando um pouco com os alunos. Mas eu acho que deveria até fazer um 

trabalho nesse sentido, de conscientização, porque realmente eles necessitam de 

um norte. Por que a violência não leva a nada. Nunca levou, e é lógico, vai levar a 

mais violência. Eles já moram numa região precária, e se eles estimularem cada 

vez mais a violência, né, para onde que vai” (Professora 1A) 

 

A professora, nesse trecho, demonstra preocupação com a violência da manifestação 

que promoveu o incêndio em ônibus, pois os alunos já morariam “numa região precária”. Ela 

esquece que alguns alunos faltaram pela falta de transporte ou medo da violência, mas outros 
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faltaram porque tiveram suas casas derrubadas, estando “morando de favor” em outras 

residências conforme já citado. Por várias razões, então, a escola teria ficado “bem vazia”, 

embora nem sempre essas questões, sociais e de moradia, tenham sido reconhecidas como 

merecedoras de estudo pelos alunos e professores. Esses, diante do impacto desses fatos que 

afetam a vida dos alunos e a frequência na escola, até falam em conscientização dos alunos, 

mas com a atenção voltada à não propagação de resistências violentas ou soluções, para os 

problemas de moradia, que provoquem danos ao meio ambiente. 

 

“Meio ambiente e habitação, que parece sempre estar entrando em conflito, por 

que... uma das áreas que foi invadida é uma área de preservação, fica na avenida 

Aricanduva, no morro. E muitas vezes eles ficam revoltados com a questão do 

governo tirar eles de lá. E aí entra o nosso trabalho, que a gente fez também esse 

trabalho com eles, de conscientização, do porquê não pode invadir uma área de 

preservação” (Professora 3A) 

 

Diante da revolta dos alunos com o governo que estaria tirando suas moradias, o trabalho 

de conscientização dos professores foi o de esclarecer seus alunos quanto aos danos ambientais 

decorrentes da invasão em áreas de preservação. 

 

5.10.5 “Mas Professora, Tem Tanta Terra Lá e a Gente Precisando de Casa” 

 

Mas essa conscientização, segundo uma das professoras, não aconteceria sem alguma 

dificuldade. 

 

“Teve um aluno até que perguntou assim, logo no começo, quando a gente tava 

falando sobre a preservação: ‘mas professora, tem tanta terra lá e a gente 

precisando de casa, tanta gente sem casa e um monte de terra lá só pra árvore’ E 

a nossa função realmente foi fazer esse encontro e essa conscientização de que a 

gente necessita de área verde. E que a preservação vem ao encontro à qualidade 

de vida de todos, é o bem comum, e que é possível conviver com a natureza, usando 

e preservando em harmonia” (Professora 1A) 
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Nesse comentário, a professora insiste no seu papel de promover a conscientização 

ambiental de seus alunos e revela, talvez inconscientemente, certa consciência social do aluno 

que questiona a contradição presente na situação de existir “tanta gente sem casa e um monte 

de terra lá”. E também revela a preocupação com a qualidade de vida de todos, observando a 

possibilidade da boa convivência com a natureza, com base no princípio da preservação da 

harmonia com o meio ambiente, sem, entretanto, considerar que nem sempre estão presentes 

condições que permitam uma efetiva harmonia também social. Não considerou, portanto, que, 

no lugar da harmonia, poderia estar imperando, na percepção dos seus alunos, um quadro de 

desarmonia e conflito social.  

Sobre serem distintas as consciências manifestas pelas professoras, de um lado, e os 

alunos de outro, vale lembrar que antes de terem visões divergentes em relação ao conflito entre 

meio ambiente e moradia, esses sujeitos, educadores e estudantes também relatam suas 

experiências e omitem opiniões muito vinculadas aos temas a que estão vinculados geográfica 

e socialmente. 

 

A produção das ideias, das representações e da consciência está, a princípio, direta e 

indiretamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens; ela é a 

linguagem de vida real... São os homens que produzem suas representações reais, 

atuantes, tais como são condicionados por um determinado desenvolvimento de suas 

forças produtivas e as relações que a elas correspondem... A consciência nunca pode 

ser mais que o ser consciente; e o ser dos homens é o seu processo de vida real [...] 

(MARX; ENGELS, 1998, p. 18-19). 

 

Residindo na parte do bairro das “boas casas”, ocasionalmente perturbada pela violência 

das invasões, nem sempre seria facilmente compreensível, para esses professores, as outras 

formas de violência vividas pelos alunos residentes na outra parte do bairro. Esses estavam tão 

distantes da harmonia social quanto da harmonia ambiental vislumbrada pelas professoras. 

 

5.10.6 “Precisa ter uma certa clareza das contradições sociais... Mas, às vezes, a gente não 

consegue enxergar” 

 

Estaria essa incompreensão, quanto aos conflitos sociais, presente nas falas de todos os 

outros professores? Ou alguns educadores conseguiam admitir a importância dos conflitos e 

contradições sociais? 
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“Precisa ter uma certa clareza das contradições sociais. Então o poder fica ali nos 

nódulos das relações sociais. Por isso que tem né... Nós somos permeados, mas, às 

vezes, a gente não consegue enxergar. E se a gente não tem clareza, por exemplo, 

da contradição econômica e social que a gente vive, então realmente tá um pouco 

distante debater com clareza, com abertura, o poder” (Professor 18 C) 

 

O professor, nesse caso, tanto admite ser necessário ter clareza quanto às contradições 

sociais como reconhece que nem sempre os professores conseguem perceber tais contradições. 

Nem os professores, nem os alunos. 

 

“Os meninos não tinham noção do que é desigualdade social. Eles não têm a menor 

noção... Os meninos estavam tão inseridos aqui dentro que, por mais que vissem às 

vezes na televisão, isso não chegava a ser assimilado de forma crítica...E não tem 

a visão do desnível, curiosamente. Depois a gente vai descobrindo também que eles 

vivem muito aqui, presos aqui” (Professor 18 C) 

 

Estariam esses alunos, então, por conta desse isolamento vivido no interior das 

comunidades urbanas, (nesse caso as favelas em que muitos desses moram), alheios às 

contradições sociais mais perceptíveis para aqueles que transitam por outros territórios? Não 

completamente, segundo esse mesmo professor. 

 

“Eles pensam na contramão da legalidade. Eles vivem na contramão. Eles são 

formados por pessoas (na contramão), e as práticas de lazer são todas na 

contramão. Então imagine que tipo de vida que leva uma pessoa que sabe que a 

legalidade existe, se impõe, mas que ele tá ao avesso dela. Uma vida cheia de 

contradições. E aí o natural disso é explodir de maneira conflituosa. E aí podendo 

trabalhar com isso, se aproximar disso, a gente descobre uma coisa que estava na 

nossa frente o tempo todo, que nós estamos dentro da periferia” (Professor 18 C) 

 

Nesse trecho o professor tanto reconhece que os alunos poderiam ter alguma consciência 

de viverem na “contramão”, como também de que os professores, às vezes, demorariam para 

perceber que também estão inseridos nesse território de fortes contradições. Que território seria 

esse? A periferia, onde estão localizadas as favelas. 
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“Uma coisa que eu queria falar...é da questão da favela. A sociedade coloca a 

favela...como sendo um ambiente carregado de coisa ruim. Então o traficante está 

na favela, o crime tá na favela, o bandido se esconde na favela, na favela tem a 

droga, a embriaguez, uma série de coisas. Então, para eles, usar a palavra “eu 

moro na favela”, eles ficam com receio de serem comparados, que tudo aquilo 

esteja agregado a esse nome. Então eles usam a palavra comunidade, como muita 

gente usa” (Professora 12 C). 

 

Tal visão da favela, descrita pela professora, que até levaria à omissão desse nome, 

substituído pelo termo “comunidade”, também estaria presente na fala dos alunos. 

 

“As pessoas julgam a favela só porque é um conjunto de pessoas, que sabe, mora 

tudo junto, não tem casa bonitinha, tudo arrumadinha. Aí as pessoas julgam: aí o 

favelado, vai roubar, vai fazer isso, vai traficar, não vai trabalhar, vai matar 

qualquer pessoa que passar pela frente. Muitas pessoas acham isso da favela... É 

verdade. Eu moro na favela, nossa deve cheirar bastante aquela menina” (Aluna 

20 C) 

 

“Porque em uma comunidade é difícil não ter traficante, não ter ladrão, porque 

eles se formam ali, eles nascem ali. Que nem o PCC, já teve casos...Dois amigos 

do meu tio morreram por causa disso, desse PCC. Vários tipos de pessoas vão se 

envolvendo e quando vê, já tá lá, no meio do crime” (Aluna 16 B) 

 

Essa associação do crime e do risco não está, porém, restrita à área da favela, mas 

abrange também outras regiões de residências empobrecidas, caracterizadas por vielas estreitas 

e escuras. 

 

“Lá tá na mesma, continua na mesma, que nem a... citou os becos e vielas que você 

pode ser assaltado. Até mesmo você, se tomar algum tipo de reação, você pode 

morrer. Você pode apanhar... Esses becos e vielas. Ruas escuras também. Acontece 

estupro, né” (Aluna 16 B) 

 

Então é o lugar pobre, em geral, que estaria marcado pela violência e banditismo, mas 

o estigma maior parece ser reservado para a favela. 
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“As pessoas da classe mais alta sempre acham que só porque mora dentro da favela 

e é favelado não presta pra nada, não vai trabalhar. Que nem: muitas pessoas 

julgam a nossa escola mesmo – aí, porque fica perto da favela, só vai favelado 

fazer arruaça lá, ninguém vai aprender nada” (Aluna 20 C) 

 

Vemos que não apenas o morador e o aluno são estigmatizados, mas a própria escola 

próxima da favela sofre com o preconceito que, na opinião da aluna, seria de pessoas da “classe 

mais alta”. Temos, então, por parte de alguns alunos, pelo menos, uma percepção de classe 

social quem nem sempre é compartilhada, conscientemente, pelos professores. E além dessa 

percepção de classe, aparece também um posicionamento, uma defesa desses moradores. 

 

“Na favela é tudo junto, sabe?... Mas às vezes a favela protege mais a gente do que 

a polícia...Julgam muito os trabalhadores só por morarem na favela...Mas só que 

às vezes é um trabalhador” (Aluna 20 C) 

 

A aluna, portanto, concluí que na favela há mais união e uma proteção que não é obtida 

nem com a polícia e que apesar do julgamento negativo por parte de outras classes, a favela 

seria um local de trabalhadores. Essa aluna assim considera em seu discurso a ideia que tem de 

classe, mesmo que se refira à classe alheia, a “classe mais alta” e também a forma como enxerga 

a favela, como sendo um “local de trabalhadores”, um local, então, social.  

E nesse sentido, essa perspectiva da aluna destoa com a visão que parece predominar 

entre os professores das escolas pesquisadas que nem sempre deram maior atenção às classes 

ou lugares sociais dos alunos. Não estaria acontecendo com os professores um processo de 

alienação proveniente tanto do massacre econômico com suas consequências (salários 

insuficientes, longas jornadas de trabalho, precariedade formativa) como ideológico que fez 

com que tenha deixado de compreender tanto suas “localizações” sociais quanto a de seus 

alunos?  

Sobre cegueira semelhante há um diagnóstico interessante trazido pelo educador Paulo 

Freire que somos tentados a utilizar: 

 

Às vezes, a violência dos opressores e sua dominação se fazem tão profundas que 

geram em grandes setores das classes populares a elas submetidas uma espécie de 

cansaço existencial que, por sua vez, está associado ou se alonga no que venho 

chamando de anestesia histórica, em que se perde a ideia do amanhã como projeto[...] 

(FREIRE, 2001, p. 27). 
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Nessa análise acima, Paulo Freire não está fazendo referência aos educadores, mas aos 

setores, que considera como mais marginalizados da população. Freire não enquadra o grupo 

de educadores entre esses setores que estariam imersos nessa apatia ou anestesia histórica, tanto 

que vê nesse grupo, dos educadores, uma esperança de apoio aos grupos populares que seriam 

vítimas do citado cansaço. 

 

Daí a necessidade da intervenção competente e democrática do educador nas situações 

dramáticas em que os grupos populares, demitidos da vida, estão como se tivessem 

perdido o seu endereço no mundo. Explorados e oprimidos a tal ponto que até a 

identidade lhes foi expropriada (FREIRE, 2001, p. 27). 

 

Mas quando observamos, porém, as falas de alunos e professores das escolas 

pesquisadas, parece que os últimos, tanto ou mais que os primeiros, também indicam terem 

perdido o “seu endereço no mundo”, ou não percebem que seu endereço é muito próximo do 

lugar dos alunos, que também não consegue enxergar. E não enxergam porque estariam quase 

que dopados por essa “anestesia histórica” que tanto afeta parte dos grupos populares, tal como 

acreditava o pensador Paulo Freire, como também ameaça a consciência de parcela dos 

educadores, a julgar pelo observado nas escolas pesquisadas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nem todos os projetos que são implementados por novas administrações públicas 

florescem e vingam, na área da Educação. Não é raro que muitas propostas já morram antes de 

nascer, sendo o aborto atribuído, com ou sem razão, à falta de adesão dos professores que seriam 

os responsáveis últimos pela sua aplicação. Este poderia seria o caso do Trabalho Colaborativo 

de Autoria trazido com a Reorganização Curricular na cidade de São Paulo, entre 2014 e 2016? 

Se for possível emitir um parecer sobre o êxito ou fracasso desse projeto do TCA com 

base nas experiências analisadas das escolas dessa pesquisa, podemos concluir que o TCA 

passou bem nesses primeiros testes. Aconteceu. A dimensão, profundidade e a consolidação 

destas mudanças são aqui analisadas em parte do território desta cidade.  

Produziu mudanças e ganhos na aprendizagem. Novos conhecimentos foram 

incorporados e novas habilidades foram desenvolvidas ou aprimoradas. Novas questões foram 

postas. Tanto nos questionários como nas entrevistas dadas pelos alunos foram apontados os 

conhecimentos adquiridos, o que foi confirmado pelos professores que conseguiram, inclusive, 

perceber mais avanços que os próprios alunos, muitas vezes mais voltados ao conteúdo 

específico que tinha sido objeto formal de estudo em cada trabalho.  

E também é preciso reconhecer a relevância da maior parte dos temas que foram 

estudados. A escola, através de seus alunos e professores, conseguiu abrir mais janelas para 

observar tanto os diversos conflitos que marcam a sociedade atual como os problemas e 

recursos da própria comunidade que envolve a respectiva unidade. Nota-se que a 

intencionalidade das propostas curriculares não são neutras e trazem um novo ponto de vista 

político-pedagógico.  

Em relação aos pretendidos projetos de intervenção, se eram aguardadas intervenções 

radicais com maior impacto na vida das comunidades é preciso lembrar que a própria idade dos 

adolescentes envolvidos (em torno dos 13/14 anos) impõe uma contenção das expectativas 

nesse sentido. Outro fator a ser considerado é o do tempo de vigência do projeto, ainda muito 

recente para que ações mais ousadas pudessem ser planejadas e executadas. Na verdade, apenas 

os alunos de 9o ano em 2016 vivenciaram os valores do Ciclo Autoral, por terem experimentado 

desde 2014, 2015 e 2016 seus métodos de princípios de trabalho.   

Então, não é de se estranhar que os projetos ficassem limitados a ações na própria 

unidade, como o envolvimento dos alunos no projeto de escovação e proteção dentária das 

crianças pequenas ou visita à casa de repouso para idosos nas redondezas da escola.  
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E mesmo essas experiências citadas acima resultaram em boas surpresas, dos alunos 

adolescentes encantados com o acompanhamento das crianças no projeto de saúde bucal ou dos 

professores admirados com a postura madura, sensível e solidária dos alunos nas atividades 

externas.  

Solidariedade vivenciada em atividades externas, mas também internas, como no caso 

do projeto sobre a acolhida de alunos com deficiência na escola ou no enfrentamento de 

situações de agressões racistas ou homofóbicas, até então, sofridas por alunos dentro da escola. 

Essas situações de preconceito e agressões foram problematizadas com a ajuda dos TCAs que 

promoveram discussões e estudos baseados em casos reais de sofrimento de parte dos alunos, 

vítimas às vezes dos próprios colegas. As discussões sobre os temas da Diversidade, portanto, 

refletiram problemas que integravam o dia a dia daquelas comunidades, dentro e fora da escola.  

Mas além dos tais conteúdos, primeiramente lembrados pelos alunos, nas suas respostas, 

há esse contato com o mundo da investigação, pesquisa de campo, discussão em grupo, uso de 

recursos tecnológicos, preparo para as apresentações, integração de conteúdos e áreas, 

negociações.  

As negociações citadas no final do parágrafo anterior remetem à situação de disputa. De 

uso da força. De equilíbrio ou desequilíbrio nas relações de poder. E essas disputas, que marcam 

qualquer trajetória curricular, estiveram o tempo todo presentes na condução dos TCAs. Desde 

a definição dos temas onde observaram-se o peso maior dos professores, de certa maneira 

compreensível dada as dificuldades iniciais dos alunos em definirem os assuntos do estudo, 

com maior autonomia nessa fase do processo, até a intervenção, excessiva, na indicação dos 

alunos que coordenariam cada grupo de trabalho.  

E nesses últimos casos onde as negociações deram lugar à imposição dos professores, a 

disputa aberta entre os alunos eleitos como “líderes” pelos professores, de um lado, e os alunos 

que deveriam ser “liderados”, de outro, resultou em fortes resistências desses últimos que não 

aceitaram a sujeição em relação aos colegas, ditos líderes.  

Nesses casos, o TCA não chegou a ser uma experiência usufruída pela totalidade dos 

alunos. Ficou restrita ao grupo dos alunos eleitos, que normalmente são bem-sucedidos em 

outros projetos também. A participação dos demais, conforme apontado pelos próprios alunos 

nas entrevistas, foi praticamente decorativa. Burocrática.  

Concluímos que aquelas conduções excessivamente diretivas dos professores, nesse tipo 

de caso, prejudicaram muito o maior aproveitamento, por parte de todos os alunos, da 

potencialidade do projeto do TCA. Talvez, sem perceber, os próprios professores promoveram 

um esvaziamento do poder pedagógico-político do projeto. Não perceberam que sem o real 



151 

 

envolvimento de todos os alunos nos processos decisórios, com a imposição de “pequenos 

chefes” para que “liderassem” os colegas ou a escolha prévia de temas demasiadamente 

distantes da vivência ou interesse dos alunos, uma parcela dos adolescentes resistiria de forma 

aberta ou até ludibriando seus mestres, fingindo participação. Tais alunos, entrando no jogo, 

decoraram falas nas vésperas da apresentação, para horror dos colegas efetivamente engajados, 

de um lado, enquanto os professores que conduziram o processo com tal grau de hierarquização 

se mostraram satisfeitos com a conclusão, mesmo que mais formal do que efetiva, dos trabalhos. 

Nesse caso, a opção pela lógica empresarial, da escolha das “lideranças”, entre os alunos mais 

“competentes” e disciplinados, não foi aceita pelos alunos que, a seu modo, resistiram em aderir 

tão precocemente ao imperativo do que demandaria o mundo do trabalho, na ótica de alguns de 

seus professores.  

Mas nem sempre a dificuldade do professor em aceitar uma maior autonomia dos alunos 

resultou em completo prejuízo, pois também se observou a superação de problemas em escolas 

onde os professores, gradualmente, foram reconhecendo a capacidade de auto-organização dos 

alunos.  E nessas situações, os professores “descobriram”, até com algum espanto, seus alunos, 

com seus talentos então imprevistos.  Um dos resultados do TCA, então, foi esse: a descoberta 

dos alunos pelos professores. 

Outro resultado, relacionado com esse último, foi o da maior aproximação entre alunos 

e professores, por conta da orientação. No aconselhamento, nas correções apontadas, nas 

atividades externas, em vários momentos foi ampliada a possibilidade de contato entre 

professores e alunos, com o aumento da confiança e respeito entre ambos.  

Se nos últimos parágrafos são apontadas as conquistas obtidas com a maior “descoberta” 

e aproximação entre professores e alunos, também podem ser computadas como conquistas as 

descobertas e aproximação tanto dos alunos como dos professores da comunidade à qual 

pertenciam, em muitos casos. Embora a pesquisa sobre temas locais tenha aparecido muito 

aquém do inicialmente esperado, quando ocorreu revelou realidades até então ignoradas por 

professores e alunos que, por exemplo, nunca tinham frequentado um grande parque em área 

de preservação ambiental, localizado praticamente na frente de uma das escolas.  

Percebemos, portanto, que em vários aspectos, quer fossem metodológicos ou temáticos 

ligados aos conteúdos específicos que foram trabalhados (Meio Ambiente, Saúde, Gênero, 

Sexualidade, Etnia) foram observadas conquistas em relação às múltiplas aprendizagens 

descritas. E, de certo modo, um fortalecimento da dimensão política desse currículo que teve 

que lidar com as questões dos conflitos que resultam da discriminação de gênero, raça e 

orientação sexual, por exemplo.   
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Vimos também que, na maior parte dos casos, essas realidades, ignoradas ou 

conhecidas, pelo menos do ponto de vista territorial, era a mesma: alunos e a maioria dos 

professores residiam no mesmo bairro da escola ou muito próximos. Então ao orientar a 

pesquisa sobre a realidade da comunidade da escola, o professor em muitos casos, estava 

também adquirindo conhecimento sobre sua realidade territorial, o bairro em que também 

reside.  

E se essa constatação é possível quando se considera a realidade territorial (embora 

possa ocorrer grande discrepância entre partes de um mesmo bairro), a de que alunos e boa 

parte dos professores integrariam uma mesma realidade geográfica, o mesmo poderia ser dito 

se fossem considerados os aspectos sociais? Ou os indicadores econômicos que colaboram na 

definição dos quadros de desigualdade social, também teriam sido considerados? E se não 

foram, isso tem alguma implicação quanto à abrangência da dimensão política alcançada? E, 

em que medida, o que foi alcançado, nos limites das comunidades analisadas, tem relação com 

os movimentos gerais, nacionais e internacionais em torno da maior contenção ou ampliação 

da abordagem de temas políticos e sociais dentro dos currículos escolares? 

Em relação à primeira questão lançada no parágrafo anterior, há divergência entre os 

professores que opinaram sobre a semelhança entre as origens sociais dos professores e alunos, 

mas mesmo entre os professores que reconheceram a proximidade social e econômica com os 

grupos de alunos, predominou a opinião de que haveria quase um “abismo cultural” separando 

os dois grupos. Claro que essa impressão é agravada pela separação entre as gerações, mas os 

relatos dos professores dão margem à compreensão de que a distância, não significativa em 

termos territoriais, também não se explica unicamente pelos fatores culturais. Os fatores 

econômicos e sociais devem ter ainda algum peso. Mas eles foram considerados, pelo menos 

na opção pelos temas, momento quando, como já vimos, os professores tiveram uma forte 

influência? 

Percebemos que os professores reconheceram, pelas suas respostas, que não 

consideraram relevantes os temas que poderiam desaguar na reflexão sobre a Desigualdade 

Social. Ou reconheceram que não conseguiram enxergar a importância das contradições sociais 

na orientação dos TCAs. Será que faltou a discussão conjunta entre os professores de diferentes 

áreas do conhecimento? Será que cada um só cuidou de sua turma? Houve preparação conjunta 

dos TCA nas JEIF? 

Houve participação formativa dos CP nos planos dos TCA? Realimentação foi feita 

durante o ano com análise dos procedimentos intermediários?? 



153 

 

Quando lembramos que essas escolas ou estão cercadas por favelas e áreas de ocupação 

irregular ou estão no interior de regiões de grande vulnerabilidade social com domicílios 

considerados precários, podemos concluir que o descarte dessa temática da Desigualdade Social 

pode ter comprometido a obtenção de uma compreensão mais ampla e profunda da realidade 

vivida pelos alunos, que seria também uma forma de manter o currículo contido nesse aspecto 

de sua dimensão política mais crítica.  

Afinal, não teria relação o movimento de remoção de favelas e desocupação das áreas 

de invasão com os interesses da especulação imobiliária e setores ligados aos grandes 

empreendimentos que marcaram a preparação da região para a Abertura da Copa do Mundo de 

Futebol, em 2014, no bairro de Itaquera, com desdobramentos nos anos posteriores? 

Interessante que mesmo com a frequência dos alunos, em uma das escolas, ter sido afetada nos 

dias em que as casas de alguns deles estavam sendo derrubada, como foi revelado nos 

depoimentos de professoras, tal fato não levou ao acolhimento desse tema como relevante. Um 

tema que dizia respeito ao “outro lado”, o lado dos alunos, o lado do bairro e lado social dos 

alunos. Que pelo dizer das professoras, não era o mesmo lado delas, mesmo que habitassem no 

mesmo bairro, mas em “outro lado”.  

E esse distanciamento da abordagem mais política e social, nessas escolas, não teria, por 

outro lado, também relação com outro movimento maior, nacional e internacional, de 

“despolitização” do currículo, ou de aumento das pressões conservadoras identificadas com o 

discurso da “Escola Sem Partido”? 

Para dar conta da questão levantada acima, se for se basear apenas na resposta dada por 

alunos e, principalmente professores (que demonstraram maior conhecimento do tema), esses 

últimos não estariam dispostos a ceder aos argumentos do Movimento “Escola Sem Partido”, 

cujas ideias são rejeitadas de forma praticamente unânime pelos entrevistados na pesquisa.  

Mas, por outro lado, sendo feita uma análise das temáticas desenvolvidas, que vimos ter 

sido fortemente influenciada pelos professores; da opção predominante por desconsiderar a 

questão das desigualdades econômicas e sociais nessas escolhas; a condição das unidades em 

que a pesquisa foi realizada estarem situadas em território com indicadores sociais 

preocupantes; o reconhecimento, por professores e alunos de que esses últimos, muitas vezes, 

vivem situações concretas de pobreza material relacionada à precariedade e irregularidade de 

suas moradias e segurança, por exemplo; o quadro geral nacional e internacional de declínio 

das concepções mais ligadas à esquerda tradicional voltada às abordagens classistas com a 

maior valorização do culturalismo e temas ligados às questões étnicas, de gênero e de defesa 

dos interesses das minorias, dentro da discussão curricular; tudo isso pode significar que tal 
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cerco ideológico representado pelo avanço do pensamento conservador (exemplificado pelo 

Movimento “Escola Sem Partido”),  por um lado, e por outro, das correntes que, mesmo 

progressistas (como as que defendem o multiculturalismo, as questões de gênero e etnia, por 

exemplo), não vislumbram mais a importância do estudo sobre as condições sociais ligadas à 

sobrevivência da sociedade de classes, tenha feito recuar o limite do que os próprios professores 

estão dispostos a desenvolver, em termos de política, em suas aulas.  

Vale lembrar que os professores entrevistados não recusam a discussão política, pelo 

contrário. Constata-se também que, tampouco, se submetem à pressão conservadora pela 

restrição dos temas ligados à orientação sexual, gênero ou etnia. Nesses aspectos, há uma 

concordância geral dos professores, com poucas exceções, no sentido de que esses últimos 

temas sejam políticos e que devem, sim, fazer parte do temário dos Trabalhos Colaborativos de 

Autoria e demais estudos que integram o currículo escolar. O que parece estar de fora dessa 

compreensão é o entendimento de que a questão da divisão da sociedade em classes, com a 

consequente desigualdade social, permanece importante a ponto de merecer atenção nos 

estudos que são desenvolvidos com alunos nas salas de aula e Trabalhos Colaborativos de 

Autoria.  

E essa restrição não decorre apenas dessas últimas e mais recentes pressões movidas por 

grupos identificados com o Movimento Escola Sem Partido, cujas ideias são expressamente 

rejeitadas pelos professores, mas de limites assumidos lá atrás, dentro do movimento maior de 

recuo do pensamento pedagógico identificado com os ideais de maior igualdade social.  

O que o estudo do que foi desenvolvido pelos TCAs nas unidades pesquisadas 

demonstra é que, nessas escolas a proposta do trabalho colaborativo foi construída de modo a 

enriquecer o currículo com temas nem sempre presentes nas aulas convencionais. Temas 

políticos uma vez que o apelo do TCA por trabalhos que pela intervenção social, através da 

pesquisa e proposição de projetos, sejam devolvidos para a escola, com apresentações públicas, 

abertas para a comunidade, ressalta a dimensão política dessa proposta.  

Mas essa amplitude política, por outro lado, a julgar pela análise dos trabalhos 

pesquisados, está limitada por linhas cujas fronteiras foram sendo redesenhadas historicamente 

pelo recuo das propostas socialistas e avanço do pensamento que representa uma síntese, 

aparentemente paradoxal, do pensamento liberal com o conservador. Liberal no aspecto político 

e econômico e conservador no sentido da postura frente à questão dos costumes. Uma 

manifestação da modernização conservadora representada pela coalização de direita analisada 

por Apple em seus estudos (APPLE, 2003), que tratam dos efeitos dessa guinada à direita da 
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Educação, nos Estados Unidos, principalmente, mas que tem reflexos no Brasil (SAVIANI, 

2011). 

O que a análise dos TCAs das escolas pesquisadas demonstra, juntamente com as falas 

de seus produtores/organizadores diretos (alunos) e indiretos (professores), é que o currículo 

dessas escolas foi alargado com o tratamento maior de temas relacionados aos costumes, às 

relações entre as pessoas de diferentes orientações sexuais, sexos e etnia, principalmente. Desse 

modo, o TCA não deixou de representar uma resistência ao movimento conservador que tenta, 

atualmente no Brasil, tirar esse estudo da educação oferecida pelo Estado, para que tais assuntos 

permaneçam na esfera privada. Não foi percebido, portanto, nenhum recuo nesse sentido. Pelo 

contrário: as temáticas ligadas ao sexo, gênero e etnia, altamente políticas, só avançam. Os 

temas foram alargados, mas não se evidenciou o trabalho integrado entre os diferentes 

componentes curriculares, que dessem suporte histórico, científico ou artístico a eles.    

O que permanece, contido, porém, é o tratamento de temas políticos voltados à análise 

das condições concretas de existência desses alunos (moradia, saúde, renda familiar) com o 

estudo correspondente das causas estruturais, históricas, dessas condições.  

E se essa contenção é melhor compreendida quando se observa a retração geral na 

utilização do conceito de classes sociais e luta de classes, e até do tema da desigualdade social, 

como conteúdos escolares, nas últimas décadas,  no nosso entendimento a permanência e 

mesmo aumento dos desníveis e injustiças sociais não recomendam que tais temas permaneçam 

como tabu, invisíveis e intocáveis enquanto objeto de estudo nas escolas em geral, e 

notadamente naquelas escolas em que tais condições componham a realidade vivida tanto pelos 

alunos como parte de seus educadores. 
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