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RESUMO 

 
O sentido amplo do conceito de currículo escolar, além do pensar sobre o que 
ensinar, é também, ter como referência a realidade do processo de aprendizagem 
tendo em vista desenvolver a formação cidadã do sujeito aprendiz. A construção do 
currículo escolar, contemplando os direitos de aprendizagem deve considerar além 
do seu sentido epistemológico, as visões e valores relacionados a diversidade de 
pertencimentos e contextos socioculturais dos agentes envolvidos. Resulta dessa 
concepção de currículo, numa perspectiva crítica, democrática e emancipatória a 
seguinte questão investigativa: Qual o sentido dos componentes curriculares para os 
sujeitos do processo de escolarização em escolas públicas na visão dos docentes? 
As investigações pertinentes a essas problematizações têm como referência o 
objetivo geral: analisar a proposta de reorganização curricular do ensino de História 
na Rede Pública Municipal de Ensino do município de São Paulo e as implicações 
da sua construção no processo de formação docente. A metodologia adotada 
caracteriza-se por seu cunho qualitativo, tendo como procedimento a análise de 
documentos oficiais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo norteadores do 
processo de reorganização curricular do ensino de História, utilizados na formação 
docente – “Diálogos interdisciplinares a caminho da autoria: Elementos conceituais e 
metodológicos para a construção dos direitos de aprendizagem do Ciclo 
Interdisciplinar” e “Direitos de aprendizagem dos ciclos interdisciplinar e autoral: 
História”. Foram considerados também os registros de discussões e 
posicionamentos de professores constantes de relatórios com sistematizações 
decorrentes das formações realizadas. A revisão bibliográfica balizou a análise dos 
dados coletados e reflexões acerca dos documentos norteadores. Dentre os 
resultados da pesquisa, destaca-se o reconhecimento da diversidade do currículo 
escolar representativo da realidade de estudantes da educação pública, 
considerando o fato da historicidade negada ou distorcida. A investigação permite 
desvelar potencialidades das práticas vivenciadas na formação docente como 
favorecedoras da transformação do contexto vigente. Constata-se que a garantia 
dos direitos de aprendizagem em História fomenta discussões sobre estratégias 
educativas que promovam a valorização dos educandos e os coloquem como 
autores do processo de aprendizagem, responsáveis pela construção de um 
relacionamento digno e igualitário no ato de aprender. 

 
 

Palavras-chave: Currículo emancipatório. Relações igualitárias. Formação docente. 
Escola pública. Ensino de História. 
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ABSTRACT 
 

The school curriculum is much more than thinking about what to teach, it is also from 
the reality of the learning process of students and educators to understand the citizen 
training of the subject that one wishes to form. The construction of the school 
curriculum, contemplating the learning rights, must consider beyond its 
epistemological sense, the visions and values related to the diversity of belongings 
and socio-cultural contexts of the agents involved. It follows from this conception of 
curriculum, in a critical, democratic and emancipatory perspective the following 
research question: What is the meaning of the curricular components for children and 
adolescents subject to the process of schooling in public schools in the view of 
teachers? The research related to these problematizations has as a reference the 
general objective: to analyze the proposal of curricular reorganization of the teaching 
of History in the Public Public School of Education of the city of São Paulo and the 
repercussions of its construction on the teacher training process. The methodology 
adopted is characterized by its qualitative character, having as a procedure the 
analysis of official documents of the Municipal Education Network of São Paulo, as 
well as the records of the discussions that occurred during the process of elaboration 
of the curricular document contained in reports. The bibliographic review aims to 
deepen the analysis of the collected data and reflections about the documents 
analyzed. Among the results of the research, the recognition of diversity for a school 
curriculum representative of students of public education, considering its neglected 
historicity, stands out. Research reveals potentialities that favor the transformation of 
existing reality. It is observed that the construction of learning rights fosters 
discussions about educational strategies that promote the value of learners, place 
them as authors of the learning process, responsible for building equal relations 

 
Key words: Curriculum. Equal relations. Public school. Teacher training. Identity. 
History Teaching. 
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INTRODUÇÃO 
 

Eu não sou eu nem sou o outro, 

Sou qualquer coisa de intermédio: 

Pilar da ponte de tédio 

Que vai de mim para o Outro. 

(Mário de Sá Carneiro) 

 

O entendimento do projeto educacional brasileiro exige que as políticas 

públicas educacionais sejam analisadas dentro de um percurso histórico, assim 

como se deve compreender as várias concepções de currículo que nortearam as 

referidas políticas. Igualmente importante é investigar as complexas relações das 

forças que atravessam a educação e seus desdobramentos, tendo como 

pressuposto que não há neutralidade curricular. Admite-se, assim, que o currículo 

expressa interferências do contexto sociocultural e as diversas formas de 

hierarquização social que marcam a historicidade da educação brasileira desde a 

colonização. 

Durante a colônia temos o monopólio de uma vertente religiosa da 

pedagogia, estruturada no tripé: colonização - educação - catequese, alicerçada na 

institucionalização do RatioStudiorum1, o qual consagra um ensino elitista e de 

caráter humanista nos colégios jesuíticos, respaldado na ação docente condizente 

aos seus requisitos. 

A companhia de Jesus, até sua expulsão (1759), manteve uma rede de 

colégios, dotado com corpo docente bem preparado, porém em número reduzido se 

pensarmos na extensão territorial do Brasil. A cultura cristã é parte de um projeto 

econômico e político, integrante do monopólio português que não viabilizou a criação 

de um sistema popular de ensino na colônia. 

A pedagogia tradicional vem ao encontro das reformas pombalinas, a qual 

propicia, durante o Brasil independente, a criação de escolas de primeiras letras e 

toda uma reformulação curricular, que traz elementos distanciados da proposta 

jesuítica, contemplando as questões religiosas, porém, introduzindo novas correntes 

1Coincidindo com essa fase de prosperidade da missão jesuítica no Brasil, a Companhia de Jesus 
deu início à elaboração de um plano geral de estudos a ser implantado em todos os colégios da 
Ordem em todo o mundo, o qual ficou conhecido pelo nome de Ratio Studiorum. (SAVIANI, 2013, p. 
50) 
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de pensamento liberal e positivista, inclusive com a atuação de pedagogos leigos. 

Observamos neste período um desenvolvimento cultural com ideias de base 

empírica e utilitarista coexistindo com o progresso científico e das letras. Apesar da 

introdução deste novo pensamento educacional há ainda uma elite intelectual 

escolarizada por meio de um ensino que desprezava as ciências e atividades 

manuais. De outro lado, majoritariamente uma sociedade agrária com os seus 

integrantes não alfabetizados. 

 
À parte raríssimas exceções, a elite colonial se prepara de forma 
predominantemente intelectual e universalista, portanto distanciada das 
principais conquistas científicas da Idade Moderna e do trato dos assuntos e 
problemas da realidade imediata. Durante esse longo período do Brasil 
colônia, aumenta o fosso entre os letrados e a maioria da população 
analfabeta. (ARANHA, 1996, p. 135). 

 
Com o advento da República, percebemos algumas alterações. O Estado 

laico procura afastar-se da Igreja, no entanto, a influência do catolicismo na área 

educacional continuou forte o que resultou em grandes embates no início do século 

XX. Segundo Saviani (2013, p. 180) “[...] foi a partir da década de 1920 que a 

estratégia da resistência ativa foi acionada de forma mais efetiva. Em 1921 foi 

fundada a revista A Ordem, que se converteu no principal veículo de difusão das 

posições católicas”. 

Interessante destacar, que a escola primária, na década de 1920, era  

uma das maiores instituições públicas do país. Dentre as instituições sociais se 

caracterizava por ser a que mais acolhia pessoas, no entanto, a educação, era 

restrita a uma pequena parcela da população, carecendo do atendimento ao 

princípio da sua democratização. 

No período de 1930, com o processo de urbanização, industrialização e 

necessidade de mão de obra especializada, os operários passaram a frequentar o 

ensino primário. Anterior a este período houve tentativas para desenvolver um 

ensino profissionalizante durante o período imperial, porém, a associação ao 

trabalho escravo barrou as iniciativas, o que se tornou possível durante o período da 

República graças à presença de imigrantes que vieram para o Brasil. 

No início da Era Vargas, o país passa por uma fase de mudanças com 

reflexos diretos sobre a educação. Especificamente em 1931, o governo provisório 

de Getúlio Vargas, sancionou decretos organizando o ensino secundário e as 
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universidades brasileiras, ainda inexistentes. Estes Decretos caracterizaram a 

"Reforma Francisco Campos". 

As deliberações que caracterizam os referidos Decretos indicam as 

ênfases  das  políticas  instituídas  como:   Decreto  19.850,  de  11  de  abril,  cria    

o Conselho Nacional de Educação; o Decreto 19.851, de 11 de abril, institui 

o Estatuto das Universidades Brasileiras que dispõe sobre a organização do ensino 

superior no Brasil e adota o regime universitário; o Decreto 19.852, de 11 de abril, 

dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro; o Decreto 19.890,  

de 18 de abril, dispõe sobre a organização do ensino secundário; o Decreto 21.241, 

de 14 de abril, consolidou as disposições sobre o ensino secundário. (SAVIANI, 

2013) 

O curso secundário, particularmente, foi dividido em dois ciclos de cinco e 

dois anos, sendo respectivamente, o primeiro de caráter fundamental, e o segundo 

complementar, orientado para as diferentes opções de carreira universitária. 

Neste mesmo período, temos um dos grandes movimentos reformadores 

da educação brasileira: a Escola Nova2, que defendia a modernidade, a 

cientificidade. Seus principais representantes foram Anísio Teixeira, Lourenço  Filho 

e Fernando Azevedo. 

Os escolanovistas postulavam como base pedagógica a inovação nos 

aspectos didáticos e a educação centrada no aluno. Destacamos como pontos 

importantes a defesa da gratuidade; a laicidade; a coeducação e a obrigatoriedade 

do ensino. Os ideais liberais clássicos subsidiavam os princípios básicos defendidos: 

a liberdade e a igualdade como condições para uma nova sociedade. Nesse 

contexto, educadores da Escola Nova introduzem o pensamento liberal democrático, 

defendendo a escola pública para todos, a fim de se alcançar uma sociedade 

igualitária e sem privilégios. (ARANHA, 1996, p. 198) 

Com a Constituição de 1934, formaliza-se o Plano Nacional de Educação, 

diretamente influenciado pelo Manifesto dos Pioneiros.3 As lideranças manifestas se 

 
2 Escola Nova ou escolanovismo é um movimento resultante da tentativa de superar a escola 
tradicional excessivamente rígida, magistrocêntrica e voltada para a memorização dos conteúdos. 
(ARANHA, 1996, p. 172) 
3 Ao combater a escola elitista e acadêmica tradicional, que se acha sob o monopólio da Igreja, e ao 
defender a laicidade e a coeducação, os escolanovistas acirram os ânimos e a reação dos católicos 
conservadores, para os quais apenas a educação baseada em princípios cristãos seria verdadeira. 
Devido ao clima de conflito aberto, em 1932 é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, encabeçado por Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores. O documento defende a 
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caracterizam como personagens comprometidos com o processo de renovação da 

educação, os mesmos que se destacaram no movimento escolanovista. 

Nesse contexto, Lourenço Filho lança as bases “psicológicas”, Fernando 

de Azevedo as “sociológicas” e Anísio Teixeira as concepções “filosóficas” e 

“políticas” da reforma educacional, o que culminou no Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. Essas concepções apontam para a necessidade da universalização 

do ensino público e de qualidade, sendo esta a base para a equidade entre os 

indivíduos. 

Procura-se, então, organizar a formação pedagógica a partir das bases 

lançadas no Manifesto dos Pioneiros. Nota-se a ambivalência deste processo, pois 

ao mesmo tempo que se apresentava como projeto universal, preservava 

características excludentes como a persistência da desigualdade social própria do 

período colonial. A escola elitista com bases precárias da época do Império, que no 

entanto, dentro do sistema escravista, excludente e oligárquico, 

surpreendentemente, em toda a primeira metade do XIX e até a Lei de 1854, os 

filhos de escravos eram admitidos nas aulas públicas de primeiras letras. 

(MARCÍLIO, 1998, p. 173) 

Com o advento da República vemos florescer ideias democráticas para 

atender necessidades sociais e culturais com perspectivas de enfrentamento das 

desigualdades, e se pensar em um projeto de modernização e de autonomia para a 

nação. 

Esse cenário, porém, apresentava profundas contradições, as quais não 

foram resolvidas até os dias de hoje. A configuração do currículo, ao logo do 

processo histórico, foi forjado por processos econômicos, sociais e culturais que 

combinavam inclusão e exclusão social, logo, um projeto de cidadania incompleto 

persiste em nossas escolas até os dias de hoje, embora se deva destacar avanços 

significativos nas últimas décadas, como a conquista de direitos sociais e ampliação 

do acesso à educação. 

A pauta educacional atualmente enfatiza a equidade – conceito previsto 

na Constituição para o ensino fundamental e ampliado para o ensino médio. 

educação obrigatória, pública, gratuita e leiga como um dever do Estado, a ser implantada em 
programa de âmbito nacional. Critica o sistema dual, que destina uma escola para os ricos e outra 
para os pobres, reivindicando a escola básica única. 
Esse manifesto é muito importante na história da pedagogia brasileira porque representa a tomada de 
consciência da defasagem entre a educação e as exigências do desenvolvimento. (ARANHA, 1996, 
p. 198). 
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Recentemente ocorreu a aprovação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), política pública que propõe parâmetros para correção de distorções 

existentes em relação aos currículos educacionais. 

A Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo, a partir do ano 

de 2012 desenvolveu ações para valorizar e aperfeiçoar o trabalho realizado pelos 

docentes de todas as unidades educacionais. No componente curricular de História 

a ênfase foi dada ao reconhecimento e valorização das culturas das diferentes 

regiões do município de São Paulo, prezando o cultivo do respeito ao “outro”, sem 

discriminação por etnia, origem, gênero, condição social, convicções ou credos. 

Uma das questões mais inquietantes da escola nos dias atuais é saber 

lidar com as diferenças, ou seja, a construção de um Projeto Político Pedagógico – 

PPP que se depara com o desafio de levar em conta a heterogeneidade presente 

neste ambiente, assim como os indicadores da realidade sociocultural que exigem 

dar voz a toda diversidade de sujeitos existentes. 

Esta pesquisa tem como fator desencadeador a problemática da relação 

entre diversidade, inclusão e currículo. O objeto de estudo é a construção coletiva de 

um documento curricular na área de História para os anos finais do ensino 

fundamental. A investigação realizada intenciona relacionar o quanto há que se 

intervir na ação pedagógica (formação do professor pesquisador) para que um 

currículo pautado em direitos de aprendizagem seja de fato concretizado. No que se 

refere ao ensino de História pautado em um currículo crítico emancipatório exige 

mudanças na Educação Básica que são norteadas por questões pela construção de 

uma prática inclusiva considerando a realidade de todos os educandos ao 

paradigma curricular proposto. 

A referida problemática decorre do fato de que percebemos na atualidade 

a preocupação em conceber o compromisso da educação com os sujeitos 

historicamente excluídos, o que exige um conhecimento que contemple essa 

realidade visando transformá-la, desde que: 

 
O paradigma da exclusão mantém parte dos indivíduos como não cidadãos, 
negando-lhes os direitos básicos que devem ser garantidos pela sociedade. 
Torna-os, assim, heterônomos: é necessário que alguém fale por eles, pois 
tais pessoas não têm voz própria nos poderes constituintes da sociedade 
(Executivo, Legislativo, Judiciário). (GALERY, 2017, p. 33). 

 

Considerando as questões emblemáticas presentes em todos os 



16 
 

 
 
 

contextos educacionais, o documento curricular proposto, foco desta investigação, 

foi construído conjuntamente com as equipes de professores da Secretaria Municipal 

de Educação – SME de São Paulo. A proposta contempla questões pedagógicas 

elencadas por todas as Diretorias Regionais de Educação – DRE’s. No entanto, 

cabe ressaltar que esta pesquisa trata exclusivamente de um dos itens da proposta 

curricular – “A Educação para a Diversidade” – pertencente ao documento “Diálogos 

com a Rede” (devolutiva sobre a série de encontros do Secretário Municipal de 

Educação com pais, educandos, professores e gestores das Unidades Educacionais 

das 13 Diretorias Regionais de Educação). 

Dentre as ações que integram a política de reconcepção do paradigma 

curricular proposto para o ensino de História, deve-se resgatar a iniciativa da 

Secretaria Municipal de Educação que estruturou projetos, ações, atividades e 

práticas para dinamizar a implementação das Leis federais n° 10.639/20034 

transformada na Lei n° 11645/2008, as quais versam sobre a obrigatoriedade do 

ensino da história e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Cabe destacar os 

Projetos: “Agosto Indígena”, “Novembro Negro” e “Dezembro Imigrante”. De acordo 

com a referida Lei, no que tange ao ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: 

 
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro- 
Brasileira. (Art. § 26A) 
O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. (Art. § 1o) 
Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (Art. § 2o). 

 
Outro ponto de destaque no documento que subsidiou a construção dos 

direitos em História – “Diálogos com a Rede” é em relação à Educação Especial. 

Entre 2013 e 2015 foram diversas as ações realizadas para promoção da 

acessibilidade à comunicação e à proposta curricular, tendo em vista a 

capacitação/formação dos professores da rede. 
 

4www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm, acesso em dezembro/2016. Altera a lei  no  
9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir na rede oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro- 
Brasileira, e dá outras providências. 
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Este trabalho se deterá em analisar as questões relacionadas à 

população negra, uma vez que dada a constatação da uma imensa desigualdade 

étnico racial existente em nossa sociedade. A pesquisa realizada por Raquel de 

Oliveira e Maria Aparecida Silva Bento explicita que São Paulo abriga pessoas de 

várias origens étnicas. Todavia, os negros representam 30,2% dessa população, e a 

média no Estado de São Paulo é de 24%, dados relevantes que justificam o objeto 

desta investigação. 

Complementa a referida dimensão do objeto deste estudo a questão da 

Educação Especial Inclusiva, por sua importância como concepção a ser 

considerada para definição de práticas pedagógicas - ponto extremamente relevante 

quando fala-se de estratégias para atendimento e flexibilização curricular pelos 

docentes por meio do exercício da docência junto a educandos com deficiência. O 

programa “Educação Especial – Aprender sem limites”5 apoia o trabalho dos 

professores que têm educandos com deficiência matriculados em suas classes. 

Cabe destacar que identificar e refletir sobre as questões étnicas nos 

estudos da formação histórica do Brasil, tem como intenção promover o debate, a 

conscientização dos alunos e da sociedade para problemas que continuam 

presentes na contemporaneidade e dessa forma combater a discriminação e o 

racismo historicamente presentes em nosso país. O caminho é longo e difícil, o que 

nos faz observar e tomar como referência a complexidade do cenário educacional 

brasileiro, o qual nos leva a num esforço contínuo de eliminação das desigualdades 

históricas que marcaram os diversos contextos educacionais no Brasil. 

O Plano Nacional de Educação (PNE)6, importante documento da política 

educacional brasileira, contempla as ponderações apresentadas sobre as 

desigualdades quanto à escolaridade e o aspecto da diferença étnico racial em sua 

meta 87: 

 
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudos no 
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da 

 

5Documento Diálogos com a Rede, PMSP, 2015. 
6http://pne.mec.gov.br/programas-metas, acesso em dezembro/2016. A Emenda Constitucional no 
59/2009 (EC no 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional de Educação (PNE), que passou de 
uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9394/1996) 
para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que significa que os planos 
plurianuais devem tomá-lo como referência. 
7http://portal.mec.gov.br/programas-metas. Publicações sobre diversidade e inclusão escolar. 
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região de menor escolaridade do País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros8 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). (PNE, 2014, p. 33). 

 
Podemos observar que, apesar do aumento expressivo da população 

negra na sociedade brasileira, mantem-se o grande desafio de igualar a média de 

escolaridade entre negros e não negros, pelas razões explicitadas a seguir. 

 
Como mostra o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na 
população negra entre 18 e 24 anos, 1,1% não tem nenhum nível de 
escolaridade, 70,7% estão fora da escola e apenas 1,4% tem o ensino 
superior completo. Na população não negra, essas taxas são de 0,6%, 
64,5% e 4,5%, respectivamente. No que se refere à população negra entre 
25 e 29 anos, 1,5% não conta com nenhum nível de escolaridade, 84,1% 
estão fora da escola e apenas 5,7% possuem o ensino superior completo. 
(PNE, 2014, p. 33). 

 
Quanto à educação especial inclusiva, o O PNE a concebe como uma 

modalidade que perpassa todos os níveis da educação e integra a proposta 

pedagógica da escola regular. Dada a relevância e complexidade da questão surge 

a Lei Brasileira de Inclusão9 que tem como fundamento, promover condições de 

igualdade para a pessoa com deficiência, assegurando o acesso a programas e 

conteúdos nas escolas regulares. 

 
É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. (Art. § 1o). 

 
A emergência de mecanismos legais e orientações curriculares voltadas 

para práticas pedagógicas que repensem as metodologias de ensino é fundamental 

para acesso de todos os estudantes ao currículo, incluindo-os de fato no processo 

de aprendizagem, além de propiciar seu reconhecimento como sujeitos históricos e 

8 Grifo meu. 
9www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm, acesso em dezembro/2016.Esta 
Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho 
de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3o do art. 5o da Constituição da 
República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto 
de 2008, e promulgados pelo Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua 
vigência no plano interno. 



19 
 

 
 
 

transformadores de seus contextos. 
 

A educação inclusiva tem como principal propósito ajudar escolas e 
educadores a permitir que todos os alunos, em sua diversidade, possam 
aprender juntos. É repensar o próprio objetivo da educação, deslocando o 
foco da transmissão do conhecimento que foi acumulado pelo professor 
para o potencial de aprendizagem que os alunos apresentam (GALERY, 
2017, p. 25). 

 

Ao explicitar o significado do conceito de educação inclusiva o referido 

autor complementa, numa perspectiva abrangente de diversidade, suas análises 

sobre a escola para todos: 

 
Embora, no Brasil, a educação inclusiva seja vista como parte da educação 
especial, ela é, na verdade, mais ampla do que isso. [...] Quando falamos 
em inclusão, pensamos sempre em toda a diversidade – pessoas com 
deficiência, diversidade étnica e de gênero, estudantes com altas 
habilidades em campos específicos ou com dificuldades específicas, 
inclusive emocionais. (GALERY, 2017, p. 31). 

 
Uma das grandes questões da educação atualmente é garantir a todos os 

estudantes um currículo escolar que abranja toda a diversidade posta no lócus da 

comunidade escolar. As unidades escolares devem fomentar discussões para a 

construção de estratégias educativas que promovam a valorização dos educandos, 

os coloquem como autores de suas aprendizagens. 

Diante do exposto reforçamos o pressuposto desta pesquisa expresso na 

relação entre currículo e atendimento da diversidade10 existente em unidades 

educacionais, o que exige uma proposta de reorganização curricular do ensino de 

História, a qual, tendo como lócus a Rede Pública Municipal de Ensino do município 

de São Paulo, caracteriza-se como objeto deste estudo, centrado na análise das 

repercussões da sua construção no processo de formação docente. 

A referida proposta de reorganização curricular decorre da concepção de 

que a educação inclusiva requer um currículo que permita ajustar o fazer 
 

10A produção de um currículo descolonizado teve como objetivo subsidiar teoricamente os 
professores e fornecer caminhos para inclusão das temáticas relativas à população afrodescendente, 
indígena, imigrante e deficiente. Entendendo-se que a inclusão destes temas/objetos de estudos nos 
currículos escolares deve focar o presente, com os povos nativos como sujeitos históricos e não 
como coadjuvantes, revelando um viés etnocêntrico, exótico e estereotipado da historiografia. 
Portanto, a opção de não trazer para este trabalho questões indígenas e/ou imigrantes, não subtrai a 
exigência de focar a experiência atual dos povos nativos/imigrantes como uma sociedade pluriétnica 
com uma enorme diversidade sociocultural, onde tais populações enfrentam problemas que são 
vivenciados por outras parcelas da sociedade brasileira. 
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pedagógico às necessidades dos educandos, de modo a atender a diversidade 

existente em unidades educacionais no sentido de subsidiar flexibilizações que 

considerem as necessidades particulares dos estudantes e a garantia dos direitos de 

aprendizagem. 

Diante do exposto, a pesquisa em pauta tem como objetivo geral analisar 

a proposta de reorganização curricular do componente de História para o Ensino 

Fundamental I e II (EFI e II) da Rede Pública Municipal de Ensino do município de 

São Paulo e suas repercussões no processo de formação docente. 

Os objetivos específicos, tem como enfoques: Caracterizar as políticas 

públicas educacionais para a diversidade; Explicitar a proposta de formação docente 

para construção da concepção dos Direitos de Aprendizagem (DA) em História; e 

Identificar as representações dos docentes resultantes do processo de formação. 

A materialização de um currículo descolonizado, diverso e inclusivo com 

representações em práticas que se concretizam em parâmetro curricular 

significativo, tanto para o professor quanto para o educando, é um dos interesses 

deste estudo que tem como foco temporal a política educacional desenvolvida na 

gestão do prefeito Fernando Haddad na cidade de São Paulo (2012 - 2016), a qual 

se caracterizou por uma proposta de organização curricular horizontal, na qual todos 

os professores dos respectivos componentes participaram da sua construção. 

O primeiro capítulo inclui a sistematização sobre a História como 

componente curricular considerado do ponto de vista histórico, tendo como 

referência o processo de descolonização, ou seja, compreender a disciplina numa 

perspectiva que articule exclusão e inclusão social. 

No segundo capítulo são focalizadas as relações que se dão no espaço 

escolar com estudantes e educadores, considerando as concepções de 

interdisciplinaridade e flexibilização, tendo em vista a perspectiva de inovação e de 

uma escola voltada para a diversidade. 

Em sequência, o Capítulo 3 apresenta em essência, os resultados da 

análise das discussões realizadas durante as formações dos professores da RMSP 

e os encaminhamentos delineados para a finalização do documento construído, 

reportando-se ao objetivo geral da pesquisa. 

As análises têm como premissa que a escola pode ensinar de múltiplas 

maneiras, e o currículo deve contemplar essa realidade. Questões do conhecimento 

que são fundamentais, pois as crianças carregam saberes, e o currículo, envolvendo 
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todos os atores da escola, deve perpassar os conhecimentos exógenos (de fora) e 

endógenos (aprendidos na escola/instituição) A concepção interdisciplinar possibilita 

a socialização das questões planetárias (macro), transversalizada pela autoria do 

educando. 

1 DIVERSIDADE E CURRÍCULO 
 
 

A promoção e valorização do reconhecimento das diversas etnias e das 

pessoas com deficiência na educação brasileira a partir do enfrentamento 

estratégico de culturas e práticas discriminatórias e racistas institucionalizadas no 

cotidiano das escolas e nos sistemas de ensino excludentes comprometem a 

garantia do direito à educação de qualidade para todos. 

A Constituição de 1988, estabelece novas possibilidades para o 

reconhecimento, por parte das unidades educacionais, da cultura negra/indígena. 

Assim, as Leis n° 10639/2003 e n° 11645/2008 ao tratarem, de negros e indígenas 

como grupos étnicos relevantes para a história do Brasil, orientam para a imediata 

incorporação de conteúdos curriculares que resgatem e valorizem positivamente a 

contribuição destas culturas para a formação social brasileira, aspecto este 

contemplado no objeto de estudo desta pesquisa, em particular ao pertinente à 

cultura negra. 

Nesse contexto deve-se considerar, ainda, a importância de atender à 

demanda de educandos com deficiência, realidade esta a ser verificada neste  

estudo cujo lócus se situa na Rede Municipal de Ensino, de modo a contemplar 

também a expectativa da possibilidade de que todos aprendam, a partir de seus 

contextos e potencialidades. Pode-se antecipar que o documento subsidiário do 

processo de reorganização curricular em História, a ser analisado no Capítulo 3, tem 

por finalidade parametrizar o trabalho docente, orientando a sistematização dos 

conteúdos para acesso aos estudantes com deficiência. 

 
 

1.1 COMPONENTE CURRICULAR NUMA PERSPECTIVA DESCOLONIZADORA 
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Curriculum Vitae é um termo que vem do latim e traduzimos como “trajetória 

de vida”. Decorre então a questão: o que é uma trajetória se não um caminho, 

percorrido e a percorrer? Então, currículo escolar diz respeito a quê? Em princípio 

refere-se à possibilidades de percursos, e estes percursos estão diretamente ligados 

à prática educativa, ao corpo docente, discente e todo o entorno (território) onde a 

unidade escolar está inserida. Nas palavras de Silva, (1999), o currículo é lugar, 

espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, 

percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida. No currículo se forjam identidades. 

Para concretizarmos uma educação de fato inclusiva e democrática precisamos ir 

além do fazer pedagógico, ou seja, precisamos pensar na docência como um 

desafio constante, um verdadeiro exercício de cidadania no âmbito do 

desempenho profissional do professor como sujeito histórico. Esses atributos devem 

constar da concepção curricular da proposta educacional. 

O Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica: Departamento 

de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental/Coordenação Geral do 

Ensino Fundamental (2004) apontam que existem questões de ordem estrutural, de 

conotação espacial, relativa aos currículos, aos programas e tempo escolar, que se 

colocam numa infinidade de situações e procedimentos cristalizados pela rotina, 

repetições e pela burocracia. 

Cabe ao professor diante de determinada proposta curricular fazer 

indagações como: quem é a criança/jovem atendido na rede? Quais seus interesses, 

direitos e necessidades? Precisamos discutir urgentemente sobre a infância, 

juventude e o papel da escola nesta realidade. As aprendizagens significativas 

ocorrem em ambientes que propiciam vivências culturais, desafios, e autonomia dos 

estudantes. Conforme prescreve o Art. 2. Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 9394/96: 

 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 

O desenvolvimento integral está alicerçado no sujeito e suas múltiplas 

dimensões, além de pautar-se na ideia de que todos aprendem em tempos e ritmos 

diferentes, dentro de um processo contínuo, o qual é construído e reconstruído a 
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todo o momento. A concretização dessa concepção exige uma gestão participativa, 

compartilhada e que tenha como referência a elaboração coletiva do Projeto Político 

Pedagógico, o qual requer diversidade metodológica com uma avaliação 

diagnóstica, processual, formativa e inclusiva, tendo em vista que o aluno tenha seu 

potencial de aprendizagem desenvolvido. 

Segundo Moreira (2004) a compreensão crítica do currículo é guiada por 

questões sociológicas, políticas e epistemológicas, num processo de construção de 

conhecimento que visa validá-lo. Nessa perspectiva, o currículo é considerado um 

artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de 

suas determinações sociais, de sua história, de sua produção textual. 

O currículo não é um elemento neutro de transmissão desinteressada do 

conhecimento, mas revela-se implicado em relações de poder, o que pode 

comprometê-lo ideologicamente. O componente curricular produz identidades 

individuais e interfere na configuração dos coletivos. O currículo não é um elemento 

transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação. 

Goodson (1995), na apresentação do texto - Currículo: Teoria e História, 

observa que o interesse na história do currículo se remete a Nova Sociologia da 

Educação, iniciada por Michel Young e outros na Inglaterra. Este enquadramento 

teórico permite compreender a arbitrariedade dos processos de seleção e 

organização do conhecimento educacional escolar. Essa leitura do currículo através 

de uma análise histórica localiza as influências sociais e o movimento a que 

necessariamente pertence, ou seja, as escolhas de valores, conhecimentos e 

habilidades a que o currículo está associado. 

O processo de seleção e organização escolar é um processo social 

intencional que serve a interesses reconhecidos. Goodson, (1995) ainda nos diz que 

“os diferentes currículos produzem diferentes pessoas, mas naturalmente essas 

diferenças não são meras diferenças individuais, mas diferenças sociais, ligadas à 

classe, à raça, ao gênero. É preciso ter claro que o currículo não é só um 

representante de intenções ele é um produtor de sujeitos, incluídos ou não na 

sociedade”. 

As reflexões apresentadas indicam que a definição de um currículo, 

envolve prioridades sociais, políticas e de ordem pedagógica. A análise histórica, da 

construção curricular e dos conflitos que a envolveu precisam ser constantemente 
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revisitadas, caso contrário todo o trabalho para compreender essas intenções nas 

escolhas curriculares no processo de escolarização ficaria prejudicado. 

O processo de elaboração do documento curricular em História parte da 

premissa de selecionar e articular conteúdos tendo em vista sua relevância social, 

ou seja, considerando o educando nos seus múltiplos vínculos e compromissos com 

o meio onde vive. É imprescindível admitir a diversidade posta no contexto de sala 

de aula e a maneira do estudante relacionar-se com a sua formação identitária e 

demais aprendizagens. 

 
O processo das navegações apontou para a descoberta do diferente e, 
juntamente com ele, constituiu-se a crença acelerada da superioridade dos 
iguais. Nesse processo de afirmação de sua identidade, os europeus 
investiram em desqualificar os diferentes. (…). Já o processo de construção 
da infância fez o caminho inverso, pois tentou transformar iguais em 
diferentes, isto é, passar da ideia das crianças como miniaturas de adultos 
para a construção de um outro diferente do adulto. (BARBOSA; RICHTER 
2013, p. 30). 

 

Sabemos que em certa medida esse modelo eurocêntrico de História 

perdurou por muito tempo, como a história única a ser ensinada nas escolas 

brasileiras, principalmente, a partir de uma concepção de ensino cujo enfoque 

privilegiou o estudo dos fatos passados que eram apresentados numa sequência de 

tempo linear e progressiva. De tal feita, o ensino de História foi então secularmente 

marcado por uma matriz de extremo elitismo e associado, em seus primeiros 

passos, à História sagrada católica, redirecionada no período republicano para a 

saga de governantes e aparelho de Estado, ainda predominantemente concentrada 

na faceta europeia da História nacional. 

A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, 

órgão responsável por pensar o projeto nacional, almejou a construção de uma 

identidade histórica para a nação recém-independente: 

 
Foi do IHGB que surge um modelo de História nacional feita através da 
hierarquização de alguns fatos que deveriam ser os centros explicadores, 
em torno dos quais todo um conjunto de acontecimentos passava a ser 
referido. O descobrimento do Brasil, a sua independência, entre outros fatos 
são vistos como os marcos fundadores da História do Brasil, contada a 
partir de 1500 ano da chegada dos europeus. (BORGES; BRAGA, 2004, p. 
2). 
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Com o surgimento da disciplina de História e do IHGB, a ideia da 

nacionalidade brasileira passou a ser a questão prioritária posta à sociedade pelas 

elites pensantes do país. Nesse ideário, conforme Schwarcz, (1993) é importante 

lembrarmos que a discriminação e o preconceito se ancoraram na ideologia de 

supremacia cultural do homem branco europeu civilizado e na inferiorização de 

grupos sociais pautada em critérios de gênero e raça. 
 

Vale ressaltarmos, ainda, que a República excludente (sem voto para 

analfabetos e mulheres) reforçou tais exclusões, embora tenha anunciado 

compromissos com a ampliação da cidadania e a associação entre escola e esta 

última. Conforme nos relata Vainfas (1999, p.8) “a história se manteve 

essencialmente branca, cristã e europeia, como se observa pelo olhar do viajante 

Adolfo de Varnhagen, em 1847, num artigo denominado – Como se deve escrever a 

história do Brasil”, o qual hierarquiza os povos inferiorizando os africanos. 
 

Neste sentido, apesar da abolição da escravização, em 1888, o fim da 

monarquia e início da República, em 1889 perdurou até os anos de 1930 programas 

e currículos escolares com uma visão eurocêntrica, racializada e hierarquizada. 
 

As grandes transformações econômicas,culturais, políticas e sociais pelas 

quais o Brasil passou ao longo das três primeiras décadas do século XX foram 

acompanhadas pelo surgimento de um pensamento histórico novo para o país, o 

que por sua vez afetou o debate sobre a concepção e o ensino de história. 

Na atualidade a aprendizagem de história passa pela construção e 

domínio de conceitos que extrapolam os saberes associados aos programas deste 

componente. Nas palavras de Brodbeck, (2012) o conhecimento exige uma 

abordagem interdisciplinar com novas possibilidades de aprendizagem, superando 

uma educação tradicional descontextualizada com a trajetória dos educandos e 

educadores. 

 
 
 

1.2 REFLEXÕES INTERDISCIPLINARES 
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O que é interdisciplinaridade? Uma questão que para muitos pode ser 

facilmente respondida concebendo-a como a mera junção/articulação de várias 

áreas do conhecimento. Libâneo (1994) enfatiza o aspecto didático da 

interdisciplinaridade ressaltando o processo de ensino caracterizado pela 

combinação de atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor organiza 

seu planejamento de maneira a desenvolver as potencialidades dos estudantes, os 

quais, por sua vez, interagem de maneira a auxiliar o docente em suas estratégias 

para atingir o objetivo proposto. 
 

No contexto da interdisciplinaridade cada um de seus componentes é 

modificado e passam a exercer mútua dependência entre si, de forma colaborativa, 

de modo que cada componente não permanece o mesmo sem outro. Considerando 

pressupostos conhecimentos produzidos sobre o conceito de interdisciplinaridade e 

sua relação com a prática docente deve-se ressaltar que: “Interdisciplinaridade é 

uma nova atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão 

de aspectos ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando- 

os em questão”. (FAZENDA, 1994, p.11). 
 

A interdisciplinaridade pode ainda ser caracterizada pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pelo grau de conexão real das disciplinas no interior 

de um mesmo projeto de pesquisa, aspecto este de grande importância, 

considerando a necessidade da articulação de conhecimentos de áreas específicas, 

tendo em vista uma organização curricular diferenciada (JAPIASSU, 2006). 
 

Documentos oficiais a partir da LDB n°5692/71, mais recentemente com a 

LDB n°9394/96 e somado a isso os PCNs propõem a organização curricular das 

disciplinas sob três grandes eixos norteadores das diferentes áreas do  

conhecimento humano, tornando-se cada vez mais presente no discurso e na prática 

dos professores: 
 

A organização em três áreas – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas 

e suas Tecnologias – tem como base a reunião daqueles conhecimentos 

que compartilham objetos de estudo e, portanto, mais facilmente se 

comunicam, criando condições para que a prática escolar se desenvolva 

numa perspectiva de interdisciplinaridade (BRASIL, 2002a, p. 32). 
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A prática da interdisciplinaridade como forma de integração dos 

conteúdos de uma disciplina com outras áreas do conhecimento para a 

aprendizagem do estudante revela o pouco ou nenhum conhecimento a respeito do 

viés que pode resultar na aplicação deste conceito por parte de quem se propõe a 

exercitá-lo. 
 

A abertura para o detalhamento dessa problemática pode ser observada 

no transcorrer de estudos sobre interdisciplinaridade como ocorre no Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo - PUCSP, por meio de diálogos estabelecidos nos seminários 

propostos pela professora Ivani Fazenda. Colocam-se como questões decorrentes: 

Qual o sentido/significado de conhecer a própria história para a prática 

interdisciplinar? Como pode se dar o autorreconhecimento, um mergulho em si, nas 

próprias histórias, a desconstrução do sujeito para o encontro consigo mesmo? Qual 

a relação estabelecida entre o professor, estudante, família, escola e 

interdisciplinaridade? 
 

Ao iniciarmos nossa trajetória escolar na educação infantil nos deparamos 

com a formação integral dos sujeitos, o que pressupõe como objetivo não somente 

as aprendizagens a partir das áreas de conhecimento: linguagem, matemática e 

natureza e sociedade, mas também, com importância equivalente, a autonomia e 

identidade da criança. A partir daí nos perguntamos, afinal, o que somos? 
 

Fazenda (1979, p.55) explicita que a nossa constituição se faz entre 

linguagem, história de si, identidade e interdisciplinaridade: “A linguagem assinala a 

linha de encontro entre eu e o outro, pois ao tentarmos nos explicar, ao tentarmos 

nos fazer entender, estamos a um tempo nos descobrindo e tentando descobrir o 

outro para fazê-lo nos entender”. 
 

Em decorrência do exposto surgem categorias como diálogo, 

comunicação, cotidiano e prática; logo, ir até o outro, sem ser o outro, significa 

alargar/estreitar nossa compreensão acerca de quem estabelecemos tal diálogo, o 

qual permite nos comunicarmos de maneira total, não fragmentada. Conforme 

Fazenda, “[...] uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma 

atitude diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento, ou seja, é a 
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substituição de uma unidade fragmentária para unitária do ser humano.” (FAZENDA, 

1979, p. 55). 
 

A prática interdisciplinar é uma reflexão sobre si, logo implica em 

conhecer-se, exigindo a formação total do ser professor, um professor autor, 

pesquisador, conhecedor de seu fazer pedagógico, não fragmentado, com  

condições de se articular e dar sentido para sua ação educacional. O documento 

utilizado para análises desta pesquisa - Diálogos Interdisciplinares a Caminho da 

Autoria, (2015, p. 31), reconhece a necessidade da incorporação dos conhecimentos 

necessários para efetivar a interdisciplinaridade: 

 
 

A demanda pela implementação de um currículo interdisciplinar como 
solução para a fragmentação do saber nas escolas brasileiras, apresenta-se 
nos meios acadêmicos desde a década de 1970, principalmente por meio 
das publicações de Japiassu (1976) e Fazenda (1978), precursores dos 
estudos do tema em território nacional. Entretanto, a despeito de sua 
repercussão, ainda não significou uma maior compreensão conceitual de 
seus princípios e pressupostos e tampouco ampliou vivências 
interdisciplinares na rede. 

 
 
 

Uma das experiências mais ousadas nesse sentido ocorreu na Prefeitura 

Municipal de São Paulo, coordenada por Paulo Freire à época da gestão da prefeita 

Luiza Erundina, 1989 a 1992. O Projeto, denominado “Interdisciplinaridade via tema 

gerador”, inseria-se num movimento de reorganização curricular e previa a adesão 

das unidades a uma série de ações voltadas ao conhecimento da realidade local, 

diálogo com alunos e comunidade e organização das ações curriculares a partir de 

temas geradores constituídos nesse processo dialógico. Dessa maneira, concebia- 

se o planejamento das ações pedagógicas associado ao conceito de professor 

pesquisador e autor da sua prática. 
 

O Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e 

Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo- “Mais Educação São 

Paulo”, instituído pelo Decreto no 54.452/13 e regulamentado pela Portaria 5930/13, 

trouxe novamente, ao cenário das ações educativas, a 
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importância da interdisciplinaridade para ressignificar a concepção de educação 

em toda a rede municipal de ensino. 
 

Diferentemente da primeira experiência na rede, mas a partir dela, a 
demanda pela maior integração dos saberes das disciplinas não é uma 
opção e sim uma necessidade diante do contexto atual em que o acesso à 
qualidade social da educação surge como direito e não mais como 
expectativa. (SME, 2015, p. 45). 

 
A efetivação de uma prática educativa como ação interdisciplinar integrante 

da nova proposta de política pública para educação resulta na reconcepção do 

sentido da estrutura e organização escolar envolvendo todos os seus agentes como 

sujeitos autores do processo ensino aprendizagem, conforme exposto pelo referido 

documento: 
 

A ação interdisciplinar é favorecida pela possibilidade de atribuição de aulas 
compartilhadas e foco no planejamento de projetos pedagógicos que 
favoreçam a percepção de que a escola não prepara para a vida, ela é uma 
instituição onde a vida está presente, onde a ação pedagógica de seus 
profissionais é legitimada por oportunizar aos estudantes o direito de 
construir seus conhecimentos de maneira dialógica, em um contexto de 
reconhecimento da diversidade e diferença, e orientados pela e para a 
qualidade social da educação (SME, 2015, p. 46). 

 

Pensar em ações pedagógicas interdisciplinares, nesse sentido, mobiliza 

a instituição escolar e o poder público a rever tempos e espaços de aprendizagem, 

relações de poder entre estudantes e professores, enfim, o significado histórico- 

político-social da escola como instituição de ensino obrigatório. Apenas a partir dos 

questionamentos e rupturas com a cultura escolar fundamentada no controle dos 

corpos e na memorização de conteúdos descontextualizados das demandas sociais, 

será possível constituir uma realidade escolar reconhecida pelas interações, 

pesquisas e intervenções na realidade. 

Na formação interdisciplinar vemos possibilidades, caminhos para a 

alteridade que permita a compreensão do outro não só para aprender a diferença, 

mas também para questionar nossos próprios valores, numa relação que não produz 

hierarquias, mas que nos faça entender que culturas carregam suas próprias 

linguagens e classificações. A expectativa é de integração das diferentes áreas do 

conhecimento, desenvolvimento de atitudes reflexivas, por meio de uma 

historicidade não estereotipada e muito menos distorcida. Todos os envolvidos 

devem ser capazes de lutar por uma identidade social, política e 
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cultural, construindo uma realidade na qual as diferenças sejam entendidas como 

alicerce fundante do processo de escolarização e cidadania dos estudantes. 

 
As experiências vividas no Espaço da Educação devem possibilitar à 
criança explicações sobre o que ocorre à sua volta e consigo mesma, 
enquanto desenvolvem formas de sentir, pensar e solucionar problemas. 
Nesse processo é preciso considerar que as crianças necessitam envolver- 
se com diferentes linguagens e valorizar o lúdico, as brincadeiras, as 
culturas infantis. ” (Tempos e espaços para a Infância e suas linguagens 
nos CEIs, Creches, EMEIs e EMEFs da cidade de São Paulo, São Paulo, 
SME, 2006, p. 24-25). 

 

A relação dialógica do aluno com o professor é de fundamental 

importância para o entendimento mútuo, tendo como referência o contexto social. Os 

conteúdos a serem trabalhados devem ter como fios condutores entre esses  

agentes as identidades múltiplas, alteridade e reciprocidade, considerando que: 

 
 

Nos vemos pelo olhar do outro (europeu), mas estes não somos nós, ou 
apenas parte do que realmente somos: um mosaico de complexas 
mestiçagens e hibridismos produzidos por longas e irreversíveis misturas de 
culturas que apontam para a não existência de pureza quando se fala da 
espécie humana, “pois não há cultura humana que não se fundamente em 
profundas trocas de alma”. Trata-se de se opor à condenação de uma única 
e possível narrativa, de ficarmos sepultados no próprio passado, de “resistir 
para não ficarmos aprisionados numa memória simplificada que é o retrato 
que os outros fizeram de nós” (COUTO, 2005, p.19). 

 
 
 

A concepção de ensino dar-se-á através da contextualização cultural, 

social e política, prevalecendo uma escola laica e plural que desconstrua visões 

adultocêntricas, colonialista, heteronormativa, racista, sexista, conservadora e 

excludente, logo, uma escola das diferenças. Esta concepção ressalta a importância 

da formação de sujeitos protagonistas de suas histórias o que deve ser respaldado 

pela atitude interdisciplinar. As reflexões de Fazenda reforçam essa visão: 
 

Como a interdisciplinaridade traz consigo a marca do viver é nela – na vida 
– que a atitude interdisciplinar se faz presente. Com esta atitude diante do 
conhecimento, temos condições de "substituir uma concepção fragmentada 
para a unitária do ser humano" (FAZENDA, 1979, p. 8). 
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Morin (2004), ratifica essas ideias ao destacar que não é possível pensar 

o mundo por meio de um pensamento disciplinar, fragmentado. É necessário pensar 

a vida em sua complexidade e construir um discurso que pense os problemas 

também de forma complexa. Como fazer isso? É uma questão de método. Não há 

uma única definição, pois o processo de trabalho voltado para a construção de uma 

escola deve se alicerçar numa proposta de barreiras fluidas. 

A proposta de um novo currículo deve ter por base a interdisciplinaridade 

e a inclusão o que exige mudança de postura e ações, muitas já previstas por meios 

legais e pedagógicos, mas que precisam ser colocadas em prática. Colocar essas 

ações em prática exige principalmente um programa contínuo de formação docente 

que atenda à constante atualização, necessária em favor da aprendizagem. 

Para tanto, o trabalho por projetos se apresenta com forte significado 

social e a metodologia que melhor atende à inclusão e à interdisciplinaridade, pois 

suas ações extrapolam o contexto da escola e visam à formação para a vida. 

A escola realmente significativa, além de responder aos requisitos de uma 

educação de qualidade, conforme explicitado neste capítulo, deve atender às 

demandas da comunidade na qual está inserida, enfoque este a ser discutido no 

Capítulo 2 tendo em vista a complementação necessária dos fundamentos teórico 

conceituais que balisarão as análises do objeto delimitado para este estudo. 
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2 ESCOLA PARA A DIVERSIDADE 
 
 

Mestre não é quem ensina, 
mas quem de repente 
aprende 
(João Guimarães Rosa) 

 
 

A escola é o espaço onde a prática educativa dos docentes estimulam os 

educandos a assumir o protagonismo na construção do conhecimento. 

Cada proposta visa que os sujeitos de aprendizagem possam refletir, 

estabelecer relações, fazer descobertas e ressignificar conteúdos, possibilitando um 

ambiente desafiador e respeitoso. 

Em outras palavras, é o local que deve aceitar um currículo pautado na 

diversidade, sem hierarquias e distinções possibilitando aos professores a realização 

de uma prática pedagógica na qual todos os estudantes são atores sociais 

singulares, porta-vozes de si mesmos, participando da construção de sua cidadania. 

 
 
 
 

2.1 O ESPAÇO ESCOLAR 
 
 
 

A escola pública brasileira é o espaço das mais diversas ambivalências, 

local no encontram-se sujeitos oriundos dos mais diversos contextos. De modo geral 

esta instituição é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma parte significativa 

dos seus alunos, que são marginalizados pelo insucesso de toda ordem, por 

privações constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão escolar e social 

(MANTOAN, 2015, p.32). 

Os desafios são enormes, dentre eles a formação dos professores de 

modo a superar deficiências e defasagens que impedem a realização de um trabalho 

efetivo relativo à inclusão de educandos. Há uma inquietação e busca por soluções. 

Sabe-se que não há um manual para atender as demandas diversificadas que o 

cotidiano impõe a este ofício. Independente do tempo de experiência na docência, 
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os conflitos passam a exigir continuamente adequações e ressignificação dos 

caminhos na busca de respostas inovadoras para o educar na sua plenitude. 

Nesse contexto ressalta-se a necessidade da formação de sujeitos 

críticos e autônomos. A escola, os estudantes e os professores mudam o tempo 

todo. Planeja-se uma aula e durante sua realização surgem questionamentos e 

reações não esperadas frente às expectativas previstas para a formação. 

Dentre os quesitos do processo de escolarização, o tempo e o espaço, 

muitas vezes, não permitem que as aprendizagens aconteçam de modo a atender  

os objetivos previstos. Salas superlotadas. O material não corresponde ao desejável, 

as reformulações implementadas carecem de um processo avaliativo condizente. 

Como dar respostas a todas estas questões? Qual o papel do professor nesse 

contexto? 

Pensar em Políticas Públicas para inclusão de sujeitos historicamente 

excluídos, dentro de um percurso histórico, é uma forma de respondermos às 

indagações sobre educação brasileira. Encontramos nas escolas múltiplas formas  

de ensino respaldadas em diferentes determinações feitas à educação as quais 

precisam ser reconhecidas e muitas vezes reconcebidas. 

Um instrumento de identificação e de possibilidade de mudanças dessas 

forças que atravessam a educação é a orientação curricular voltada para práticas 

focadas na pluralidade dos sujeitos, no caso, dos estudantes de diferentes contextos 

e ritmos de aprendizagem, permitindo, desta maneira, novos enfoques das ações 

educacionais. 

Um dos princípios norteadores das ações educativas deve ter como eixo  

o convívio com a diferença e a aprendizagem como experiência relacional 

(MANTOAN, 2015, p.33). A relacionalidade traz à luz uma questão fundamental: 

como eu “chego” até o outro, sem ser o outro? Cabe enfatizar neste sentido que a 

experiência com a diferença alarga a compreensão do outro, produz sentido para o 

educando e, desta maneira constrói a identidade dos sujeitos. 

Há que se pensar na inserção da diversidade como parte integrante do 

Projeto Político Pedagógico (PPP). Desta maneira, o docente sai das definições do 

senso comum, pois o seu fazer relacionar-se-á às Políticas Públicas para relações 

igualitárias que envolverá no seu percurso enquanto professor, inquietações e 

descobertas que irão se refletir diretamente em sua ação pedagógica. Desta 
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maneira, os educadores terão condições de pensar nos educandos de forma global, 

intercultural e subjetiva, ou seja, dar conta da formação integral dos estudantes. 

Os professores da rede pública do município de São Paulo, lócus definido 

para realização desta pesquisa, concebem o espaço escolar como democrático – de 

acesso a todos e para todos – e, por assim dizer, o identificam como local de 

heterogeneidades, especificidades, não só para os educandos com deficiência, mas 

também como ambiente sociocultural dos mais variados. Este entendimento já está 

incorporado no discurso docente. A questão é como estruturar um planejamento que 

traga estratégias claras e objetivas para o alcance de determinados objetivos. 

Chauí (1984) explicita que os princípios da democracia são definidos pela 

cidadania, a qual exige mediações para a criação de espaços sociais de lutas 

(movimentos  sociais,  sindicais   e   populares).   Admite-se,   assim,   que   a  

escola caracteriza-se como espaço de mediação de conflitos, onde o docente 

oferece condições para a formação de um sujeito portador de direitos e deveres, 

mas acima de tudo, e essencialmente, criador de direitos para abrir novos espaços 

de participação de pessoas historicamente excluídas. 

O entendimento dos educadores é de que a inclusão diz respeito não só 

aos educandos com deficiência, mas, expressa vários elementos combinados: 

classe social, etnia, relações familiares, condições psíquicas e, por fim, estudantes 

com deficiência. Desta maneira, uma educação voltada para equidade de 

oportunidades, implementando em seu mais alto grau o aprofundamento da vida 

democrática, ou seja, das práticas inclusivas, das políticas afirmativas e solidárias e 

de construção de vivências emancipadoras. Como afirma Paulo Freire: “Não há 

educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. ” (FREIRE, 

1980, p. 49). 

Segundo o estudo Educação e Desigualdade na Cidade de São Paulo, 

publicado pela organização não governamental Ação Educativa, nas últimas 

décadas, com destaque para São Paulo, tornou-se premente a necessidade de 

priorizar direitos, em várias dimensões: 

 
[...] a educação na perspectiva do direito à cidade e como um direito 

humano em interdependência com outros direitos humanos (saúde, 

moradia, alimentação, meio ambiente, diversidade etc.), compreendendo 

que sua garantia plena para todos e todas exigem uma abordagem integral 

e intersetorial dos desafios educacionais. Essa abordagem deve considerar 
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as necessidades concretas da população, a complexidade da realidade 

econômica e social, as múltiplas desigualdades existentes nos territórios e 

dinâmicas sociais (de renda, étnico-racial, gênero, religiosa, sexual, origem 

regional, existência de deficiência etc.) e as muitas e criativas formas de 

resistência e reexistência da população frente a esse contexto adverso 

(redes de apoio e solidariedade, movimentos sociais, grupos culturais, 

coletivos juvenis, iniciativas de defesa do meio ambiente, uso de redes 

sociais na internet etc.). Significa também compreender que a garantia do 

direito humano à educação é decisiva para que a população possa acessar 

outros direitos e ampliar e qualificar os parâmetros da demanda social por 

cidadania. [...]11 

 
A inclusão está posta como necessária, relevante, porém, há a 

necessidade de formação para os docentes, maior engajamento das famílias e 

redefinição de espaços/tempos que tragam aprendizagens significativas para os 

estudantes. Segundo Mantoan temos situações dessa realidade que se destacam 

quando associadas à questão da deficiência: 

 
Os professores do ensino regular consideram-se incompetentes para lidar 

com as diferenças em sala de aula, especialmente para atender alunos com 

deficiência, pois seus colegas especializados sempre se distinguiram por 

realizar apenas esse atendimento e exageram na sua capacidade de fazê-lo 

aos olhos de todos. (MITTLER, 2000 in MANTOAN, 2003, p.14). 

 
Diante dessa realidade encontra-se o entendimento de que apesar do 

estudante ter direito de acessar o currículo proposto para todos deve-se terceirizar a 

escolarização de educandos que não correspondam às expectativas dos docentes a 

alguém que tem formação para exigidas para certas especificidades ou recomendar 

como solução a formação continuada para assuntos específicos relativos à inclusão. 

Para lidar com as especificidades de sujeitos historicamente excluídos do 

sistema de escolarização o poder público promulgou uma lei para que os municípios 

possam investir na carreira/formação dos professores: 

 
Na direção do fortalecimento dos direitos sociais, e, mais especificamente 

no campo da educação, foi promulgada a lei 8069 de 13/07/1990 que em 

seu artigo 57 determina: “[...] o Poder Público estimulará pesquisas, 

 
11 Disponível em http://www.deolhonosplanos.org.br. Acesso em 23 de abril de 2016. 
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experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, 

metodologia, didática e avaliação, com vista à inserção de crianças e 

adolescentes excluídos do Ensino Fundamental obrigatório”. (In: Diálogos 

com a Rede, 2015, p.21). 

 
Porém, a referida lei garante a formação, mas não o comprometimento 

ético do professor em relação ao seu ofício. A ética embasa a ação pedagógica, 

porque para ser professor é preciso trabalhar de modo a oferecer subsídios teóricos 

e instrumentais para o desenvolvimento integral dos estudantes. Torna-se 

necessário articular em conjunto com o grupo de docentes as estratégias 

curriculares, metodologias de avaliação que contribuam para a construção de 

aprendizagens fundamentais para TODOS, sem exceção: 

 
O professor não deve aceitar a ideia de educação para todos apenas pela 

imposição da lei, ele deve entender que a educação escolar é uma das 

únicas possibilidades de lutarmos contra o preconceito, contra a 

segregação, contra o isolamento do diferente, das diferenças. A educação 

escolar, nesse sentido, se reafirma como instrumento fundamental para o 

avanço e consolidação dos princípios democráticos, respeito a diferença e 

promoção da igualdade e consequentemente a cidadania. (DIAS, 2016, 

p.38). 

 
A escola para ser inclusiva deve disponibilizar bases teóricas e práticas 

para os docentes. Isso contribui para a articulação de conhecimentos, saberes e 

valores essenciais à docência no século XXI, além de ampliar as possibilidades de 

ensino e de aprendizagem. 

No espaço escolar os educadores devem ser incentivados a trocar 

experiências e a refletir sobre suas práticas pedagógicas, as quais devem conter – 

explicitamente – os objetivos para determinado tema que será abordado, as 

estratégias a serem utilizadas, o desenvolvimento com previsão de duração, 

descrição das etapas e avaliação. 

Essa troca – entre o grupo docente – repertoria e cria soluções para a 

ação pedagógica em sala de aula. Ao coordenador cabe o acompanhamento das 

ações desenvolvidas, dentre elas a avaliação, envolvendo todos e entendida como 

contínua e processual. Mas, o que de fato propõe uma avaliação contínua? Partindo 

do pressuposto de que ela serve para reorientar as estratégias dos docentes, o fato 
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de ser contínua é que acontece o tempo todo, e então, chega-se na avaliação para a 

aprendizagem (do processo cognitivo no qual o conhecimento é elaborado) e ela 

ocorre em todos os tempos e espaços, cabendo ao professor registrar tais 

observações, para que sejam discutidas e problematizadas pelo grupo, com a 

orientação dos coordenadores pedagógicos. Este é um exercício que permite 

atender todos os estudantes (com e sem deficiência), de forma a elencar as 

potencialidades que cada um possui para ser desenvolvida. 

Para Mantoan (2015), todas as estratégias e argumentos pelos quais a 

escola tradicional resiste à inclusão refletem a sua incapacidade de atuar diante da 

complexidade, diversidade, do que é real nos seres e nos grupos humanos. A 

inclusão torna-se um desafio para o professor, que mais do que nunca, precisa 

repensar sua atuação. As escolas estão sendo desestabilizadas, exigindo uma nova 

maneira de atuação, pois o professor que não ousar rever-se, ser autor/investigador 

de sua prática não terá como responder às demandas que estão surgindo. 

Para concretizarmos uma educação de fato inclusiva e democrática 

precisamos ir além do fazer pedagógico, ou seja, precisamos pensar na docência 

como um desafio constante, um verdadeiro exercício de cidadania. 

Conforme MEC/SEB12: Departamento de Políticas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental/Coordenação Geral do Ensino Fundamental (2004): - “Existem 

questões sobre a estrutura, seja ela espacial, dos currículos, dos programas e do 

tempo escolar, que se põem como uma infinidade de situações e procedimentos 

cristalizados pela rotina, pela burocracia, pelas repetições” 

Diante de uma proposta curricular o professor deve fazer indagações 

como: Quem é a criança/jovem atendido na rede de ensino? Quais seus interesses, 

direitos e necessidades? Precisamos discutir urgentemente as infâncias, juventude e 

o papel da escola em meio a tudo isso. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

n°9394/96 em seu Art. 2°, as aprendizagens significativas ocorrem em ambientes 

que propiciam vivências culturais, desafios, e autonomia dos estudantes: 

 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

 
 

12 MEC/SEB – Secretaria de Educação Básica: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao- 
basica (acessado em novembro de 2016) 
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desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

 
O desenvolvimento integral está alicerçado no sujeito e suas múltiplas 

dimensões, respeitando que todos aprendem em tempos e ritmos diferentes, dentro 

de um processo contínuo, o qual é construído e reconstruído a todo momento. Para 

que isso aconteça tem que haver uma gestão participativa e compartilhada. 

Com base na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, e, de acordo com a legislação do município de São Paulo – no 

que tange à educação inclusiva, tem-se, como meta, gerenciar o processo inclusivo, 

coordenando e acompanhando as ações nas escolas, definindo diretrizes, 

desenvolvendo essencialmente atividades como: pesquisas, estudos e formação. 

Trata-se, portanto, de oportunizar ao educando situações de ensino- 

aprendizagem que reconheçam as diferentes culturas, a pluralidade das 

manifestações intelectuais, sociais e afetivas, garantindo, desta maneira, o direito à 

diferença para a equiparação de direitos, com base nas necessidades educacionais 

dos estudantes. Equiparar direitos significa, do ponto de vista curricular, que todos 

os estudantes tenham acesso ao mesmo currículo, ou seja, um percurso de 

escolarização que seja para todos, porém, as estratégias de acesso serão 

oportunizadas de acordo com a especificidade de cada um. 

Desenvolver ações que favoreçam a cooperação, o diálogo, a 

solidariedade, a criatividade e a criticidade nas escolas, permitem, desta maneira, a 

construção de um projeto pedagógico que garanta aos estudantes tempo e liberdade 

para aprender em um espaço sem exclusões e desigualdade. 

Frente a essas reflexões cabe destacar que um currículo inclusivo precisa 

desvelar ou ampliar os olhares sobre as diferenças, construindo um ambiente 

desafiador e criativo para que as aprendizagens aconteçam. 

Planejar uma aula exige do professor saber o que se ensina e para que  

se ensina, articulando a construção do conhecimento e os conceitos científicos com 

as teorias do conhecimento, o que implica em ser pesquisador, compreender as 

dimensões de sua área do conhecimento e respectivo currículo. Por fim, o professor 

deve compreender de que forma deve ensinar, para que o estudante possa fazer 

suas descobertas, construir seu conhecimento, aprender conteúdos ou descobrir 

estratégias didáticas em sala de aula. 
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Para estabelecer mudanças, primeiramente, deve-se saber quem são os 

estudantes, o que já sabem sobre determinado conteúdo. Para um estudante com 

deficiência, talvez, seja o momento de estabelecer vivências que estão para além 

dos conteúdos apresentados, mas de reconhecer que o convívio social dentro do 

espaço escolar possibilitará ganhos futuros em relação às habilidades cognitivas. 

 
É importante partir do princípio de que a inclusão de TODOS, na escola, 

independente de seu talento ou de sua deficiência, reverte-se em benefícios 

para os alunos, para os professores e para a sociedade em geral. O contato 

das crianças entre si reforça atitudes positivas, ajudando-as a aprender a 

ser sensíveis, a compreender, a respeitar e a crescer, convivendo com as 

diferenças e as semelhanças individuais entre seus pares. TODAS as 

crianças, sem distinção, podem beneficiar-se das experiências obtidas no 

ambiente educacional. Os alunos com deficiência, em especial, quando em 

ambientes inclusivos, podem apresentar melhor desempenho no âmbito 

educacional, social e ocupacional. Eles aprendem como atuar e interagir 

com seus pares no mundo “real”. (FERREIRA; GUIMARÃES, 2003, p. 117). 

 
 
 

Portanto, torna-se imprescindível um currículo que organize atividades na 

qual todos os educandos interajam e cooperem, não se esquecendo de que tais 

atividades sempre devem estar contextualizadas dentro dos saberes compreendidos 

no componente curricular norteador do trabalho do professor o que deve contemplar 

a perspectiva inovadora do ensinar. 

 
 

2.2 INOVAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 
 

Propostas de Inovação Curricular são possíveis a partir da flexibilização 

do modo a atender a pluralidade de características identitárias dos alunos em 

contraponto a preconceitos e estigmatizações, o que requer enfrentamentos 

propositivos. 

 
O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma pedagogia 

que consiga ser comum e válida para todos os alunos das classes 
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escolares, porém capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e 

características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. 

Tudo isto sem demarcações, preconceitos ou atitudes nutridoras dos 

indesejados estigmas. (BEYER, 2006, p. 76). 

 
A flexibilização constitui-se em importante requisito para a mudança de 

paradigma na prática pedagógica e em como planejar, replanejar ou reorganizar as 

estratégias ou metodologias do ensino para estimular os estudantes e despertar-lhes 

o interesse pelos conteúdos curriculares. 

Exercitar a flexibilização permite diminuir a distância entre a atividade do 

professor (ensinar) e o resultado obtido (aprender). A concepção de ensino torna-se 

propiciadora da flexibilização quando organizada por objetivos e metas, foca, em 

primeiro plano, na forma como o estudante aprende e, em segundo plano, em como 

se ensina. 

 
É essencial a compreensão de que a atividade docente é complexa e não 

pode ser realizada isoladamente; isso significa que a organização do plano 

de ensino, por exemplo, deve ser uma tarefa coletiva para deixar de ser 

vista como um obstáculo à eficácia e um fator de desânimo, tornando-se um 

convite a romper com a inércia de um ensino monótono. (CARVALHO e GIL 

– PÉREZ, 2011, p.57). 
 
 

A flexibilização curricular permite que os educandos sejam respeitados 

em suas especificidades e, também, que sejam atendidas as necessidades 

pedagógicas de cada unidade educacional. Segundo Carbonell (2002) o conceito de 

inovação traz narrativas compartilhadas dentro de um projeto educativo, no qual o 

todo deve estar integrado. Este todo compreende a noção de currículo posto 

naquele contexto escolar, que deve estar inserido dentro de uma perspectiva de 

inovação. 

O Projeto Político Pedagógico precisa ser construído com toda a 

comunidade escolar, corpo docente, discente e comunidade externa, revisitado 

semestralmente e estar disponível para consulta a todos que integram a escola. 

Propostas de Inovação Curricular são possíveis a partir do entendimento da 

realidade social, política e econômica de um determinado contexto, no qual possa 

haver interação e produção de conhecimento que empodere os atores a agirem 

socialmente para tomar decisões éticas em seu cotidiano. 
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A escola, por meio da compreensão de que projetos inovadores nascem 

das necessidades da comunidade escolar, conduz os sujeitos que a integram à 

exploração cuidadosa do trabalho desenvolvido, visando uma proposta pedagógica 

que dê respostas aos desafios explicitados e permita pensar em perspectivas para 

novos paradigmas no contexto escolar. 

O currículo de um Projeto Político Pedagógico inovador, permite que os 

educandos desenvolvam potencialidades de aprendizagens, bem como, que cada 

docente possa ser um autor/pesquisador dentro de seu componente curricular e 

articule com seus pares projetos estruturados para objetivos comuns de 

aprendizagem, dando, assim, respostas às demandas existentes. Retomando 

Carbonell (2002), este compartilhar de narrativas cria possibilidades para 

atendimento das demandas da unidade escolar. 

O Projeto Político Pedagógico é o documento norteador de todas as 

ações (objetivos, metas, planos de trabalho dos professores, projetos especiais, os 

quais devem incluir a participação do entorno escolar, professores que atuarão em 

projetos paralelos, bem como seus respectivos planos de ação). É no PPP que 

vemos todas as intenções propostas pelo grupo escolar para determinado ano letivo, 

desta maneira, deve ser revisto, discutido e modificado a cada início de ano. A 

materialização do currículo se dá a partir do PPP, todas as intenções, de cada 

componente curricular deve ser construída e discutida por todos os envolvidos nos 

processos educacionais da unidade escolar em questão. 

Deve haver a preocupação com a formação docente num espaço que 

possibilite a discussão e problematização do lócus escolar, desde sua organização 

até a sala de aula com a ação pedagógica do docente. Desta maneira, é importante 

salientar que novos professores introduzidos no projeto devem ser integrados, desse 

modo temos a possibilidade da boa execução do projeto. 

Diante do exposto o grupo deverá focar nas necessidades emergentes, 

considerando os paradigmas apresentados, definindo soluções para os 

encaminhamentos inovadores. Respeita-se, assim, o projeto pensado e articulado 

para aquela unidade educacional, na qual professor é entendido a partir do seu 

sentido de ser, das perguntas críticas e criadoras que sistematizam o currículo. 

Elencamos, a seguir, duas perguntas norteadoras para a discussão de um projeto 

inovador concreto: 
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Como construir uma organização curricular compreendida dentro de uma 

perspectiva inovadora? Quais seriam as questões levantadas para um projeto 

educativo integrado que contemple histórias compartilhadas, garanta as 

aprendizagens com participação democrática e superação de conflitos? 

Essas questões desdobram-se na provocação interrogativa: Quais as 

metodologias e processos avaliativos devem dar suporte ao Projeto Político 

Pedagógico? As reflexões decorrentes possibilitarão construir respostas 

significativas que trarão mudanças na organização escolar, aproximando pessoas e 

gerando propostas pedagógicas diferentes, alternativas. 

 
É a forma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o 

aprendiz a coletar informações, relacioná-las, organizá-las, manipulá-las, 

discuti-las e debatê-las com seus colegas, com o professor e com outras 

pessoas (interaprendizagem), até chegar a produzir um conhecimento que 

seja significativo para ele, conhecimento que se incorpore ao seu mundo 

intelectual e vivencial, e que o ajude a compreender sua realidade humana 

e social, e mesmo a interferir nela. (MASETTO, 2000, p.145). 

 
Refletir sobre tais questões é partir das heterogeneidades, da relação 

entre os conteúdos e áreas curriculares, estruturar os objetivos do Projeto Político 

Pedagógico, viabilizando o empoderamento dos docentes e estudantes em relação 

às ações propostas para compor a base curricular. 

Mudanças envolvem, sempre, capacidade de compreensão e articulação 

de práticas que concretizem a vontade de transformação. Os sujeitos envolvidos 

precisam estar sensibilizados e comprometidos com tais mudanças. 

Há que se investir nas formações iniciais e continuadas do corpo docente, 

as quais deverão responder aos paradigmas pertinentes ao contexto em questão, ou 

seja, trazer soluções educacionais que repertoriem a prática docente, com 

estratégias e ações que favoreçam a autoria/reflexão do professor e a construção 

cidadã/crítica-emancipatória de todos os envolvidos. Nesse sentido aponta Canário: 

 
O projeto educativo de escola constitui o instrumento essencial de uma 

gestão estratégica do estabelecimento de ensino, cuja construção e 

avaliação, nas suas diferentes formas, configura-se como eixo fundamental 

de um processo de formação contínua dos professores. É, portanto, em um 
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plano mais global, balizado pelo projeto educativo de escola, que o plano de 

formação deve ser pensado e concretizado. (CANÁRIO, 2006, p. 75). 

 
Um projeto que se diz inovador deve ser concebido sob a forma de 

indagações e tentativas de respostas, que incite os docentes a refletirem sobre os 

problemas e desafios enfrentados no cotidiano, levando em consideração os 

espaços e tempos escolares, propostas pedagógicas adotadas, metodologias a 

serem aplicadas, avaliação recorrente, apoio às pessoas com dificuldades, formação 

inicial e continuada, enfim, aspectos que direta ou indiretamente influenciem no 

direito de aprender de todos os sujeitos envolvidos. 

Para concretizarmos um currículo crítico e emancipatório é de 

fundamental importância que questões como formação do professor, participação da 

elaboração do Projeto Político Pedagógico sejam consideradas, uma vez que um 

currículo alicerçado em direitos de aprendizagem traz a possibilidade, através dos 

eixos, da elaboração de itinerários formativos, os quais concebem a elaboração de 

um planejamento com foco em estratégias metodológicas diversas para alcançar 

diferentes objetivos, bem como a avaliação para a aprendizagem dos educandos. 
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3 CURRÍCULO CRÍTICO EMANCIPATÓRIO PARA O 
ENSINO DE HISTÓRIA 

 
“[...] mire, veja: o mais importante e bonito do 
mundo é isto; que as pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas 
vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. 
Verdade maior. É o que a vida me ensinou. ” 
(João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas) 

 

Refletir sobre referenciais para a organização da prática pedagógica não 

é tarefa das mais fáceis, devido à grande complexidade cultural, social e econômica 

existente, somando-se à realidade excludente da escola brasileira que apresenta 

uma estrutura, muitas vezes, rígida e inadequada o que dificulta a efetivação de 

processos de inclusão. 

Ainda nos deparamos com situações nas quais o acesso e a permanência 

bem sucedida nas escolas varia de acordo com características de classe, etnia e 

deficiência, dentre outras, o que resulta em trajetórias escolares vulneráveis, 

carentes de políticas governamentais e institucionais que atendam os problemas 

decorrentes dessa realidade caracterizada por diferenças expressivas. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

(2001, p. 5)13, informa que durante muito tempo o diferente foi colocado à margem 

da educação: o aluno com deficiência era atendido apenas em separado ou então 

simplesmente excluído. Adicionalmente, o artigo 5° da LDBEN preceitua: “o acesso 

ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo 

de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou 

outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público 

para exigi-lo”. 

Urge a consciência de que mais que um dever ou compromisso da família 

de matricular os filhos em escolas, torna-se um direito, garantido por lei que os 

mesmos frequentem a educação básica em qualquer rede de ensino e que tenham a 

garantia de permanência com qualidade. Outra questão de grande relevância, 

apontada no PNE, especificamente a Meta 8, diz respeito a igualar a escolaridade 

13http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes, acesso em janeiro/2017. 



45 
 

 
 
 

média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), (2014, p. 33). 

Reconhecendo o processo historicamente construído identifica-se que a 

escola silenciou sobre as tradições culturais africanas, consolidando o 

eurocentrismo. A cultura negra e seus elementos não entraram na escola por meio 

dos currículos. Preconizou-se o mito da democracia racial brasileira, conforme 

explicitado no percurso do componente curricular em História ao longo dos contextos 

educacionais brasileiro. 

O conceito dos Direitos de Aprendizagem em História, por meio de um 

currículo descolonizado é um esforço empreendido para superação e/ou 

abrandamento dessas exclusões, valorizando as diferenças e respeitando as 

necessidades individuais dos estudantes. O percurso para a garantia de equidade e 

qualidade de ensino para todos, deve contemplar os sujeitos que compõem as 

unidades educacionais, considerando suas particularidades, por meio de um 

currículo que respeite a realidade brasileira de diversidade e pluralismo. 

As diferenças devem compor as referências centrais do trabalho 

pedagógico, além de incorporar o desafio do repensar o ensinar e do aprender numa 

perspectiva de cidadania. O docente, em particular, deve assumir o seu papel social 

de agente de transformação e considerar a indissociabilidade entre pobreza, 

discriminação e risco social, para, a partir daí, trilhar caminhos de uma escolaridade 

efetivamente inclusiva. 

Contemplando esse contexto, neste Capítulo serão incluídas reflexões 

decorrentes da aplicação da metodologia de análise documental voltada às Políticas 

Públicas Educacionais para a diversidade ao longo da História da Educação no 

Brasil com foco no componente curricular em História. O lócus escolar e a 

representação das diferentes identidades, serão considerados como referências 

neste procedimento. 

Inclui-se também neste capítulo análises do registro dos posicionamentos 

efetuados dos professores de História da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

registrados durante a formação docente realizada no período da gestão do Prefeito 

Fernando Haddad, formação esta promovida pelas equipes de Divisão de 

Orientação Técnico-Pedagógica (DOT-P) envolvendo as treze Diretorias Regionais 

de Educação (DRE’s) Este trabalho formativo pautou-se no documento-base 



46 
 

 
 
 

Diálogos Interdisciplinares à Caminho da Autoria14 e incluiu em sua 

programação a realização do I Seminário Municipal de Educação para a 
Construção dos Direitos de Aprendizagem15 visando ampliar debates tendo em 

vista a definição dos direitos de aprendizagem em História. Os registros efetuados 

nesses eventos estão documentados em relatórios, cujas sistematizações foram 

consideradas para realização desta pesquisa. 

 
 

3.1 CAMINHOS PERCORRIDOS – ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 
 

A implantação da reorganização curricular na rede municipal paulistana 

desde 2013, valorizando direitos, articula permanentemente metas educacionais à 

luta pela democracia. Essas metas consideram tanto a responsabilidade 

governamental (oferecer serviços públicos de qualidade, garantir o direito à 

educação) quanto a responsabilidade docente (educar para a cidadania envolvendo 

crianças e jovens nas práticas escolares) e discente (exercitar a cidadania 

dedicando-se aos deveres do processo de aprendizagem e defesa de direitos). Essa 

política encontra-se formalizada em Programa especificamente instituído para 

atendimento dos objetivos propostos. 
 

O Programa Mais Educação São Paulo16 foi instituído pelo Decreto 

número 54.45217, de 10 de outubro de 2013. Na busca da qualidade da ação 

educativa. Pauta-se em eixos disparadores para refletir sobre a educação no 

município, abrangendo os sujeitos do processo de aprendizagem (educandos) e os 

docentes com ênfase na formação e ação pedagógica. O Programa tem como 

objetivo fortalecer o trabalho nas unidades educacionais, Diretorias Regionais de 
 
 

14Disponível em: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Portals/1/Files/16552.pdf 
15portal.sme.prefeitura.sp.gov.br – Evento envolveu cerca de 15º educadores da RMESP em dez. 
2014. 

 
16O Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede 
Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo foi construído a partir do plano de metas da cidade 
de São Paulo, tendo em vista as principais dimensões da Secretaria Municipal de Educação: 
infraestrutura, currículo, avaliação, formação e gestão.http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/programa- 
mais-educacao-sao-paulo-1/, acesso em fevereiro/2016. 

 
17http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=1110 
2013D%20544520000, acesso em fevereiro/2016. 
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Educação e na Secretaria Municipal de Educação. A apresentação do documento 

(São Paulo: SME/DOT, 2014, p. 4): (os subsídios) revela seu enfoque pedagógico e 

a intenção de contribuir para a melhoria da aprendizagem de nossos educandos. 

Em dezembro de 2013 foi realizado o Seminário Interno “Mais Educação 

São Paulo”, a fim de proceder os encaminhamentos necessários à implementação 

da proposta da referida política, o qual teve por finalidade: 

 
Formar equipes técnicas e dirigentes dos vários setores da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) para a implantação do Programa Mais 
Educação São Paulo, na perspectiva de, a partir das questões vivenciadas 
nas escolas, ampliar o entendimento sobre os pontos principais do 
Programa, selecionando referenciais teóricos e construindo coletivamente 
as diretrizes das ações concretas para sua execução. (São Paulo, 
SME/DOT, 2014, p. 7). 

 

O “Programa Mais Educação São Paulo” incorpora a perspectiva dos 

Direitos de Aprendizagem a partir do currículo proposto para o Ciclo de 

Alfabetização18 e é pautado no documento Elementos Conceituais e Metodológicos 

para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de 

Alfabetização do Ensino Fundamental, produzido pelo Ministério da Educação.19 

Este documento foi norteador do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC)20, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. 

No ano de 2015, configura-se uma proposta de, a partir de reflexões 

assumidas por toda a rede, ou seja, envolvendo as treze Diretorias Regionais de 

Ensino – DRE, propor um currículo que tivesse como foco a emancipação do 

estudante, mas, também, conceber o professor como sujeito pesquisador dentro de 

seu componente curricular e como agente propositivo e facilitador da articulação 
 

18O Decreto 54.452 de outubro/2013 organiza o ensino fundamental em ciclos: alfabetização, 
interdisciplinar e autoral. 
19BRASIL, Ministério da Educação, DICEI/COEF, Elementos conceituais e metodológicos para 
definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º, 3º anos) 
do Ensino Fundamental, Brasília, MEC, 2012. 

 
20 PNAIC - O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido 
pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as 
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 
As Ações do Pacto apoiam-se em quatro eixos de atuação:1.Formaçãocontinuada presencial para os 
professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; 2. Materiais didáticos, obras literárias, 
obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; 3. Avaliações sistemáticas4. Gestão, 
mobilização e controle social. 
Disponível em: http://pacto.mec.gov.br/o-pacto, acesso em janeiro/2017. 
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entre as áreas de conhecimento. 

Nesse cenário, envolver os professores na reflexão sobre o documento 

curricular destinado a rede de ensino os colocava como elos fundamentais entre a 

aprendizagem e os diversos contextos educacionais do município. Essa concepção 

contempla a importância de que o docente respeite as especificidades dos  

territórios, as escutas ativas em sala de aula, promova a articulação entre os 

territórios reconhecendo a diversidade constitutiva desse espaço educativo. Essas 

expectativas se baseiam no conceito de um currículo não prescritivo, o qual concebe 

as aprendizagens como um direito social: 

 
Os direitos de aprendizagem são aliados dos direitos sociais (políticos, 
éticos, culturais, religiosos, entre outros) na afirmação do significado da 
educação no mundo contemporâneo e do papel da escola na sociedade 
(CASALI, in Revista do Magistério SME, 2014 p. 14). 

 
O documento: “Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria” se 

caracteriza como um projeto de cidadania que extrapola os conteúdos selecionados 

para o ensino e as determinações previstas no antigo documento Programa de 

Orientações Curriculares: Expectativas de aprendizagem e Orientações Didáticas21, 

o qual prioriza em seu programa e nos documentos propostos um currículo que teve, 

como princípio, uma concepção multidisciplinar. (SME, 2014, p. 16). 
 

O movimento de reorganização curricular em foco visa à garantia dos 

direitos de aprendizagem e traz como essência da ação educativa: o diálogo, o 

protagonismo, a gestão democrática, o respeito às relações étnico-raciais, às 

diversidades e às singularidades dos estudantes, em suas culturas, realidades 

sociais e territorialidades. A abordagem do currículo situa-se numa perspectiva 

crítica, emancipatória e integradora. Neste sentido caracteriza-se pelo avanço das 

concepções em relação a políticas anteriores, quando propões um currículo crítico e 

emancipatório. 
 

O processo de construção dos Direitos de Aprendizagem teve o propósito 

de subsidiar as reflexões e debates realizados pelos colegas educadores no esforço 

de preservar uma construção coletiva das políticas educacionais para a Cidade de 

São Paulo. Esse trabalho coletivo teve por princípios partir da escuta e do diálogo, 
 

21Programa de orientação curricular instituído pela Portaria n° 4.507, de 30 de agosto de 2007. 
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tendo eixos estruturantes que viabilizaram a construção de um currículo 

interdisciplinar com condições de consolidar e contextualizar as aprendizagens dos 

educandos. 
 

Propositalmente, como logo se perceberá, não se trata de documento 
acabado que pretende abarcar todas as dimensões sobre essa temática tão 
complexa quanto essencial. Contudo, cuida-se de refletir sobre temas 
centrais como a formação dos educadores, a centralidade da AULA para os 
alunos, os professores e a escola [...] (SME, Revista Magistério, 2014 p.37). 

 
 
 

O documento: “Elementos Conceituais e Metodológicos para a 

Construção dos Direitos de Aprendizagem do Ciclo Interdisciplinar”, foi lançado em 

setembro de 2014, sendo formalmente apresentado de modo a anunciar os 

caminhos a serem percorridos e ressaltando a necessidade de um pensamento 

crítico e de aprofundamento dos conhecimentos sobre a realidade com base na 

proposta coletivamente construída e enfatizada por sua dimensão interdisciplinar: 

 
 

Caro Educador, 
Esta tarefa que ora se apresenta é, de fato, um caminho sem trajeto claro. 
Muitas opções inesperadas vão ser construídas ao refletir, dialogar, estudar, 
buscar fundamentos e pensar sobre a realidade da escola e dos alunos... 
Seu trajeto e seu resultado serão mais ricos do que imaginávamos neste 
início. 
Mas se o caminho é mutante, o objetivo não o é. Nossa proposta é que, a 
partir de um documento-mãe, construído pelo corpo pedagógico da DOT 
(Diretoria de Currículo, Avaliação e Formação), por meio de um diálogo com 
os integrantes das equipes de DOT-P das treze DRE’s (Diretorias Regionais 
de Educação), a Rede Municipal, por intermédio de grupos significativos de 
professores e gestores, possa vir a posicionar- se com relação aos 
principais temas e fundamentos da teoria e das práticas pedagógicas sobre 
a questão da interdisciplinaridade como dimensão curricular.” (SME, 2014, 
p. 7). 

 
 

A partir do “documento mãe” supracitado, apresenta-se, assim, um 

subsídio teórico para início das discussões entre as DRE’s. As equipes das 

Diretorias de Orientação Técnico-Pedagógica de cada uma das treze regiões de São 

Paulo – DRE’s ficaram responsáveis por criar os Grupos de Trabalho (GT’s) de 

acordo com cada componente curricular, bem como sua articulação com as demais 

áreas de conhecimento: 
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[...] O ano de 2015 será dedicado a estudos e propostas para um currículo em que se 
evidenciem as articulações das áreas e das metodologias. Só assim poderemos 
coerentemente desenvolver formação docente e avaliações mais claras do processo 
de aprendizagem de nossos alunos, no mais importante ciclo da aprendizagem: o 
Interdisciplinar, centro e fundamento do Ensino Fundamental. (SME, 2014, p. 16). 

 
 
 

Os encontros foram organizados reunindo um coletivo de 13 (treze) 

professores, com representação das respectivas Diretorias Regionais de Ensino do 

Município de São Paulo. O grupo efetuou a leitura crítica do documento que 

subsidiaria a construção dos Direitos de Aprendizagem do componente curricular de 

História da RME de São Paulo. 

 
 

Desde março de 2015, a formação em serviço “Diálogos Interdisciplinares a caminho 
da autoria”, envolvendo os Professores que atuam nos Ciclos Interdisciplinar e 
Autoral, vem sendo realizada nas treze Diretorias Regionais de Educação, em 
conjunto com a SME/DOT. 

 
Este processo de formação propicia a construção participativa do currículo, por meio 
das contribuições dos Professores envolvidos para o documento de referência, que 
será entregue às Unidades Educacionais em fevereiro de 2016. Além disso, há 300 
formadores parceiros: educadores da própria Rede que contribuem na formação e na 
escrita do documento. É a Rede formando a própria Rede. (SME, 2015, p.17). 

 
 

Neste sentido, a proposta da Secretaria Municipal de Educação de formar 

o coletivo de professores da rede municipal partiu de cada Diretoria Regional de 

Ensino, em um processo de permanente reflexão e discussão das propostas e 

intencionalidade de um currículo norteado por Direitos de Aprendizagem. Essa 

iniciativa visava subsidiar a organização do trabalho pedagógico, que inclui a ação 

educativa na sala de aula. 

Estes foram os caminhos percorridos para que os trabalhos dos currículos 

por área do conhecimento tivessem início. A implantação da nova proposta curricular 

exigiu formação nas unidades escolares – conceituais e práticas – tornando 

necessário avaliar as dificuldades e facilidades vivenciadas pelos docentes no 

tocante ao Projeto Político Pedagógico e a realização da prática docente em sala de 

aula, fornecendo indicadores que auxiliaram os encontros descritos a seguir. 
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3.2 ENCONTROS DESENCADEADORES DOS TRABALHOS 
 
 

Os encontros foram realizados com base no documento “Diálogos 

Interdisciplinares a Caminho da Autoria”. O mesmo foi organizado em torno de cinco 

eixos: ciclos de aprendizagem; sujeitos da infância; currículo; interdisciplinaridade e 

avaliação, tendo como princípios fundamentais: culturas infantis, popular e escolar, 

prática pedagógica para a diversidade, consciência política, ética e estética no 

trabalho educativo, avaliação formativa e avaliação institucional. Após o Seminário 

Municipal de Educação iniciou-se a construção dos direitos de aprendizagem em 

todas as áreas do conhecimento, com foco no Ciclo Interdisciplinar e, 

posteriormente, Autoral. 

Cada uma das DRE’s organizou os trabalhos de modo que os docentes 

participassem efetivamente da elaboração dos documentos curriculares por meio de 

atividades realizadas em grupos considerando as áreas de conhecimento e os 

períodos matutino, vespertino e noturno. Cada grupo designou um professor para 

integrar os Grupos de Trabalho referentes ao seu componente curricular em SME. 

Este professor foi a “ponte”, o mediador do diálogo entre os apontamentos das 

formações que aconteceram nas respectivas DRE’s e o GT realizado na SME. 

Tive a oportunidade de ser chamado para conduzir a formação de um 

grupo de 14 (quatorze) professores de História na DRE de Santo Amaro e integrar o 

GT em História para a construção dos direitos neste componente. Inicialmente foi 

feito, com o grupo da DRE, o diálogo inicial a partir do documento norteador e a 

seguir os insumos levantados foram encaminhados até o GT na Secretaria Municipal 

da Educação. 

Os resultados deste trabalho e registros foram levados da SME para as 

DRE’s e assim, as indagações, reflexões e escolhas para os Direitos em História 

foram construídos, dando origem a um currículo que não teve como objetivo esgotar 

todas as possibilidades do fazer pedagógico, nem de prescrever práticas docentes, 

mas de reafirmar uma educação com qualidade para todas as crianças e jovens, na 

perspectiva do compromisso social. 

A compreensão investigativa do processo de construção da proposta de 

reorganização curricular do ensino de História complementa-se pelo relato descritivo 
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dos 4 (quatro) encontros realizados pelo GT de História conforme planejamento 

previsto pela SME. 

 
3.3 GRUPO DE TRABALHO EM HISTÓRIA 

 
 

Partindo do princípio fundamental – prática pedagógica para a diversidade 

– elencou-se itens fundamentais para um documento curricular crítico e 

emancipatório: identidade, alteridade, diferença, subjetividade, culturas infanto- 

juvenis, gênero, raça22, etnia e sexualidade. Dentre as questões disparadoras para 

início das discussões nos Grupos de Trabalho situam-se: Qual o entendimento do 

professor acerca da inclusão? Como entender e problematizar o significado do que 

vem a ser um professore pesquisador? 

O objetivo deste Grupo de Trabalho era construir concepções sobre o 

ensino em História e possibilitar a compreensão de suas potencialidades e 

limitações em sala de aula. A partir das bases teóricas para a compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado, os professores, em suas respectivas 

unidades escolares, analisariam as possibilidades para, a partir dos conteúdos, 

propiciar aos estudantes a oportunidade de agir, de operar sobre o objeto de 

conhecimento, diferente de uma aula expositiva em que o professor detém as ações. 

Identificar as concepções prévias que norteiam o trabalho docente é um 

primeiro passo para a reflexão sobre a maneira como a aula deve acontecer e para  

a construção de aprendizagens significativas, entendidas como “[...] um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. (ZABALA, 1998, p.18). 

Desta maneira é que os Direitos de Aprendizagem em História são 

pensados. Por um lado, a orientação sobre os direitos de aprendizagem, de forma 

contextualizada, em uma unidade maior de estudo. Concomitantemente, os eixos 

estruturantes, permitem que os estudantes tenham autonomia em suas respectivas 

aprendizagens, uma vez que os mesmos abarcam diferentes direitos de 
 

22Para Franz Boas o conceito de raça na verdade seria uma classificação não científica dos traços físicos 
superficiais que possuímos. Vemos em seus textos que Boas não faz uso do termo raça. A ideia de raça na 
verdade era uma construção de tipos ideais locais baseados em características físicas semelhantes. Etnia é um 
grupo definido pela mesma origem, afinidades linguísticas e culturais. Raça é um conceito socialmente 
construído de que existiriam diferenças biológicas entre as etnias. 
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aprendizagem, bem como diferentes estratégias, o que propicia diferentes 

resultados de aprendizagem. 

 

3.3.1 Síntese do primeiro encontro – setembro/2015 
 

Refletir sobre os direitos de aprendizagem para crianças e jovens da RME 

levantou questionamentos como: Qual escola que queremos construir para os 

estudantes atendidos? Quem são estes sujeitos? Quais os seus contextos? Que 

relação estabelecem com o conhecimento? Em relação aos professores, quais as 

concepções de ensino e aprendizagem? O que entendem por currículo? 
 

A partir do pressuposto de que a escola é um espaço para superação das 

desigualdades sociais, reconhecimento das diferenças e que deve estar 

comprometida com a formação cidadã para um indivíduo emancipado e crítico foi 

elaborado um texto preliminar intitulado “Ensino Fundamental e Direito à História – 

Entre o Espelho e a Janela”– escrita coletiva realizada pelos professores que 

integraram o Grupo de Trabalho – GT. 
 

O propósito era embasar uma discussão qualificada sobre o currículo em 

história. Com base neste texto, nós, professores da RMSP nos dedicamos ao 

trabalho de identificar no mínimo dois direitos de aprendizagem, além de 

complementar o conteúdo nos aspectos considerados relevantes para o processo 

em curso. Encontra-se sistematizada a seguir na Tabela 1 a síntese das respostas 

dos professores em relação aos direitos. 
 

Tabela 1 – Identificação dos direitos em História 
 

Direito de entender a si A imagem poética entre o espelho e a 
(autoconhecimento) e o outro janela reforça isso em um movimento 
(alteridade) como seres humanos dialético 
pertencentes a um tempo social  
específico  

Direito à democracia Contra qualquer forma de autoritarismo 

Direito ao conhecimento histórico A impressão é que a discussão 
produzido pela academia historiográfica atual não chega à escola. 

 Quando aparece, surge de modo 
 despolitizado 
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Direito ao sensível e à razão Pensar e agir de maneira ética e 
estética 

Direito de projetar e fazer um mundo 
diferente 

Fazer com que o estudante desenvolva 
consciência histórica 

Direito relacionado à capacidade 
reflexiva 

Desenvolver no estudante leitura crítica 
de mundo 

Direito à interdisciplinaridade Entender os vários contextos históricos 
com viés interdisciplinar 

Direito ao conhecimento Fazer o aluno gostar de aprender, neste 
sentido, buscar autonomia, a qual 
precisa do outro para se constituir 

Direito à docência compartilhada Fazer com que o professor especialista 
trabalhe junto aos pedagogos do Ciclo 
de Alfabetização, desta maneira, 
estabelecer conexões com outras 
disciplinas 

Direito à experiência num tempo social 
e histórico de si mesmo e do outro 

A criança tem suas experiências 
vivenciais (imediatas) e precisa ter 
outras experiências (distantes). Por 
isso, deverá aparecer no texto 
referências de possibilidades 
(abordagens, experiências) didático 
metodológicas, inclusive que cruzem 
com a interdisciplinaridade 

Direito à autonomia Para o posicionamento do estudante 
nunca ser suprimido 

 
 

As complementações do texto indicadas pelos professores resultaram em 
questões que precisam ser aprofundadas (problematizadas), por exemplo, quem 
são as minorias, as populações não hegemônicas (questões afro-brasileiras e 
africanas, indígenas, de gênero e deficiência). A tabela 2 contempla os elementos 
levantados pelos docentes neste sentido há uma complementação com melhor 
qualificação dos direitos de aprendizagem em construção. 

 
Tabela 2 – Complementares em relação ao texto curricular em construção 

 
 

A disciplina história aparece no texto - “Ensino Fundamental e Direito à História – 

Entre o Espelho e a Janela” - deslocada da função social da escola. Discutir a 

história a partir do presente (além do passado). Partir do contemporâneo, dentro 

da realidade do estudante. Explicitar a importância da escola para superar as 
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desigualdades sociais. O texto privilegia o historiador enquanto bacharel e menos 

o professor licenciado. 

O texto deverá abordar a importância do professor desenvolver um processo 

dialógico com escuta atenta e olhar para os diferentes: como escutamos nossos 

alunos? O que tem deles em nosso planejamento? Como eles são contemplados 

pela escola, em nossas aulas? Fala-se tanto de escola democrática  e 

participativa, mas, muitas vezes, negamos ao estudante o direito de participar das 

decisões da escola. 

Poderia ser melhor e mais bem desenvolvido o conceito de autonomia e de 

liberdade. Além disso, o conceito de autoria também. Não basta a visão geral do 

que é autonomia, mas o que é a autonomia dos estudantes. (Discussão em torno 

do protagonismo – que envolve enredo, empoderamento). 

O desafio de desconstruir preconceitos de colegas de trabalho. Não existe o 

direito de ser preconceituoso. Nosso papel, enquanto formadores e educadores, é 

problematizar nos espaços que ocupamos questões de ordem discriminatória e 

autoritária, etc. 

 
 
 
A necessidade de encontro entre professores da área. Espaço da formação 

permite o surgimento de trocas de experiências e até publicação de 

conhecimentos construídos (autoria docente). Há a demanda por troca de 

experiências. Há encontros em que não damos conta da pauta tamanha a 

necessidade de falar/trocar/dialogar. A formação é contínua e permanente. Daí a 

importância da troca. Instituir formação como fórum permanente. 

Temos uma cultura escolar atual e temos uma cultura do professor de história, 

que, em geral, é muito apoiada nos livros didáticos. Há a valorização da escola 

pública mesmo por nós, professores? Um exemplo: matriculamos nossos filhos  na 
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escola pública? Geralmente, não. Trabalhamos numa instituição pública, somos 

servidores. Até que ponto validamos ou não esse sistema? É uma cultura que nós 

precisamos transformar. Pensamos coisas revolucionárias, mas ainda estamos 

presos a uma cultura retrógrada. 

 
 

Pensar em ações pedagógicas para estudantes a partir dos direitos de 

aprendizagem mobiliza a instituição escolar e o poder público a reverem os 

processos de ensino-aprendizagem, as relações de poder, o significado histórico- 

político-social da escola como instituição de ensino. A constituição de uma escola 

reconhecida pelas interações, pesquisas e intervenções na realidade é possível a 

partir da construção de sua cultura fundamentada no protagonismo dos sujeitos e no 

aprofundamento dos conhecimentos no contexto das demandas sociais vivenciadas 

por eles. 
 

Os direitos de aprendizagem trazem a possibilidade de uma pluralidade 

de concepções a serem adotadas como norteadoras das práticas pedagógicas. 

Busca-se a superação da fragmentação do conhecimento científico tendo em vista 

seu sentido humanista historicamente instituído, em busca de uma relação dialógica 

envolvendo os diferentes campos do saber numa perspectiva interdisciplinar. 
 

Este trabalho do GT de História evidencia as contradições acerca dos 

caminhos para a aproximação e aprofundamento dos conhecimentos produzidos. O 

desafio é o de como construir metodologias que revelem a relação entre saber do 

senso comum e conhecimento científico, bem como construir as interações entre as 

diferentes áreas do conhecimento e as práticas pedagógicas. Entende-se que a 

construção de um documento norteador da natureza do Diálogos Interdisciplinares a 

Caminho da Autoria, é de fundamental importância como desencadeador de uma 

política educacional que articule diferentes áreas do conhecimento, a partir de 

contextualização e problematização da realidade. Investindo, também, na formação 

docente (professor com condições de ser pesquisador) para que busque 

metodologias que considerem a realidade contemporânea e os sujeitos envolvidos 

no processo educativo. 
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3.3.2 Síntese do segundo encontro – abril/2016 
 
 
 

A partir dos apontamentos do texto síntese do processo de construção 

coletiva ocorrido no primeiro encontro, foi feita nova leitura do texto base - “Ensino 

Fundamental e Direito à História – Entre o Espelho e a Janela” e o GT voltou a se 

encontrar na SME a fim de se dedicar à análise de todas as contribuições dos 

professores, reformulando a escrita e considerando os aspectos apontados. 
 

Alguns pontos ainda inquietavam os professores como explicitado na 

Tabela 3: 
 

Tabela 3 – Pontos de inquietação em relação aos direitos 
 
 

A falta de conexões no corpo do texto entre o movimento curricular nacional em 

discussão – Base Nacional Comum Curricular23 - e o movimento na própria 

RMESP, ou seja, um diálogo entre estes dois documentos que trariam parâmetros 

para o currículo em História 

Os direitos em História não estavam explícitos 

Documento não apontava para flexibilização curricular 

Para os docentes dos anos iniciais (pedagogos) consideraram que a linguagem 

estava muito acadêmica 

Maior reflexão acerca do que é DESCOLONIZAR o currículo em História – revistar 

o texto numa perspectiva não eurocêntrica 

Pontuar questões de gênero, étnico-racial, imigração, diferentes religiosidades, 

deficiência, entre outros... 

 
 

23http://basenacionalcomum.mec.gov.br/, acesso em abril/2016. 
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Adequação bibliográfica – autores não hegemônicos, contemplando, assim, a 

pluralidade dos estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 

Ressaltar a perspectiva do professor autor/pesquisador 

 
Dois pontos merecem ser destacados em relação aos conteúdos da 

tabela 3. O primeiro consiste em pensar numa maneira de explicitar os direitos em 

História e o segundo uma maior reflexão do grupo acerca do que é descolonizar o 

currículo em História. Tais reflexões são importantes para pensarmos no processo 

de construção curricular. Os direitos devem criar condições para que o 

conhecimento seja construído e reconstruído, no qual o aprender a aprender seja 

mais importante do que ensinar. Estes seriam, então, os princípios que devem 

nortear a construção dos eixos estruturantes para a elaboração dos diálogos, então, 

os eixos trariam um problematização melhor embasada para os docentes da área de 

História. 

A segunda questão levantada foi motivo de estudos para todo o grupo. O 

fio condutor foi o trabalho de Frantz Fanon – Racismo e Cultura, o qual traz a 

percepção de que as diferentes esferas da vida social (economia, cultura, religião, 

educação, etc.) permitem, antes de tudo, a observação dos distintos modos de como 

indivíduos e grupos se inserem diferencialmente nos processos de interação social 

e, consequentemente são portadores de inúmeras formas de sociabilidade. Assim, o 

conceito sociológico de raça, que não se baseia em qualquer fundamentação de 

caráter biológico, tem relação com a forma social que as diferenças entre os sujeitos 

foram incorporadas ao longo do processo histórico. As sociedades criaram 

hierarquias, criando grupos e culturas “superiores” e “inferiores”. Estes foram 

entendidos em posições também hierarquizadas nas ocupações relacionadas ao 

mercado de trabalho, nas limitações de circulação no espaço público, em tentativas 

de distorção e/ou esquecimento de memórias ancestrais. Nesta direção, a proposta 

de Fanon para a superação do racismo pode ser compreendida a partir de sua 

decisão em assumir o “relativismo recíproco de culturas diferentes, uma vez excluído 

irreversivelmente o estatuto colonial” (FANON, 2011, p. 285). 
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3.3.3 – Síntese do terceiro encontro – junho/2016 
 
 
 

Primeiro, quanto à estrutura do texto, para que atendesse à organização 

dos trabalhos sugerida a todos os componentes, foi proposta a seguinte sequência 

dos tópicos: 1. Lições de historiadores (Histórico do componente); 2. Histórias 

sequestradas (Concepção); 3. História e experiências (o currículo e o componente); 

4. Os lugares de onde se fala (que talvez, se ampliado para atender à demanda das 

“Estratégias e ação”). 
 

Segundo, eixos estruturantes (ou) tópicos de trabalho. Foi proposta a 

revisão dos itens apontados no segundo encontro: reconhecimento de si 

(identidades); propriedade, poder e consumo; grupos sociais (disputas e 

cooperações); tempos sociais; diferenças étnico-raciais (conflitos e articulações). 
 

A seguir, expõe-se as sugestões de alguns eixos estruturantes do 

trabalho no componente curricular de História (em diálogo com a proposta 

apresentada no GT em abril/2016). A proposta foi pensada, também, considerando 

um diálogo com os PCNs, BNCC e Elementos Conceituais 1º ao 3º ano – PNAIC. 

Conforme o texto-base de fevereiro/2016, “Ensino Fundamental e Direito 

à História – Entre o Espelho e a Janela”, os eixos estruturantes do trabalho no 

componente de História, propostos a seguir, deveriam ser norteados pelos seguintes 

princípios: 

a. Formação para cidadania; 

b. Crescente capacitação para autonomia reflexiva; 

c. Capacidade de cooperação sem renúncia a perspectivas próprias em termos 

de interpretação; 

d. Domínio dos saberes acumulados sem renúncia à possibilidade de novos 

acúmulos de saberes provenientes de múltiplas fontes. 

 
Os eixos devem apontar também, segundo as análises, caminhos para 

que o trabalho se desdobre em ações e contemplem a inserção dos Direitos de 

Aprendizagem em História, o que aparece ao longo do texto-base. Esses Direitos 

devem ser garantidos no ensino fundamental e nortear toda e qualquer proposta 
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pedagógica. A seguir Tabela 4 com cada eixo de aprendizagem que compõe o 

documento curricular e seus respectivos objetos de estudos. 

 
 
 

Tabela 4 – Eixos levantados no GT 
 
 

Eixo: Cidadania, sujeito 
histórico e grupos sociais 

Reconhecer-se como sujeito e agente histórico e 

integrante de grupos sociais, reconhecer e 

respeitar outros sujeitos históricos e grupos sociais 

diversos. 

Compreender o sujeito histórico, que se configura 

na inter-relação complexa, duradoura e 

contraditória entre as identidades sociais e 

pessoais, como verdadeiro condutor da História, 

ou seja, conceber a História como resultado de 

sujeitos históricos e não atribuir o desenrolar do 

processo como sendo ação da vontade de 

instituições ou categorias similares. 

Eixo: identidades e 
alteridade 

Reconhecer e respeitar a diversidade étnico-racial, 

de gênero, regionais, culturais, sociais, assim 

como compreender os conflitos do processo de 

colonização e homogeneização oriundos da ideia 

de “Brasil único” e posicionar-se diante dos 

conflitos, a fim de promover a diversidade e“lutar” 

por uma sociedade mais democrática. 

Eixo: Relações de poder: 
estruturas econômicas, 
sociais e políticas 

Poder, propriedade, trabalho, sociedade, Estado, 

nação, instituições, sistemas, escravismo, 

feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, 

neoliberalismo/liberalismo, globalização, consumo 

etc. 

Encarar essas estruturas e conjunturas não 
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 como dadas e determinantes aos processos 

históricos, mas como produto de agentes 

históricos e, por sua vez, também como 

produtoras de História, porém não-linear e 

progressiva, mas fruto de intensas lutas, conflitos 

e resistências. 

Eixo: Processo histórico: 
documentos, 
temporalidades e conceitos 

Recorrer e analisar diversas fontes históricas, 

identificar e inferir as temporalidades sociais, 

interpretar e utilizar conceitos históricos, analisar e 

compreender processos históricos, suas rupturas e 

continuidades. 

A História concebida como processo busca 

aprimorar o exercício da problematização da vida 

social como ponto de partida para a investigação 

produtiva e criativa. 

Eixo: Produção do 
conhecimento histórico e 
intervenção social 

Autoria, autonomia, criação, produção, proposição, 

intervenção e transformação social. 

 

Adota-se como premissa que todo trabalho (com todos os 

temas/problemas selecionados pelos professores e mobilizados pelos eixos) deva 

ser atravessado pelo princípio da formação humanística, assim: a seleção dos temas 

de trabalho (problemas/temas/conteúdos) devem estar em consonância com uma 

concepção do ensino de história que parta das problemáticas sociais marcantes em 

nosso tempo presente. Acrescenta-se que por se tratar de uma concepção de 

currículo crítico-emancipatório, deve-se possibilitar nesses tópicos a discussão e 

compreensão das nossas perversidades (como por exemplo: racismo, homofobia, 

xenofobia, machismo, exclusão e injustiças sociais, o desrespeito às diferenças 

regionais, étnicas, culturais, as violências, os autoritarismos, as discriminações, o 
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desrespeito à democracia e todas as formas de descumprimento e violação dos 

Direitos Humanos Universais). 

O trabalho com temas/problemas/conteúdos históricos deve ser 

organizado pelos eixos estruturantes, de modo que toda proposta pedagógica (plano 

de ensino, projetos, etc.) contemplar objetivos próprios de cada eixo. A coadunação 

desses objetivos e a articulação deles com outros componentes curriculares devem 

visar a garantia dos Direitos de Aprendizagem dos componentes curriculares que 

integrarão o projeto/ação pedagógica planejada. 

Propõem-se, então, desdobramentos dos tópicos levantados nos eixos 

estruturantes: Quais estratégias? Como mobilizar os direitos de aprendizagem 

levantados? Quais temas/conteúdos podem ser mobilizados nos eixos? Como 

elaborar projetos que integrem interdisciplinarmente os componentes? Como trazer 

à tona a escuta/experiências dos estudantes? 

Em decorrência da produção anterior foram propostos nessa fase dos 

trabalhos como caminhos a serem percorridos, a realização e tarefas que 

resultassem no atendimento aos seguintes requisitos: 

 
1. Elaboração de projetos e interdisciplinaridade; 

2. Planejamento, planos de ensino, registros e avaliação; 

3. Sistematização da escuta e consideração das experiências dos estudantes; 

4. Possibilitar espaços de autoria como: produção de conhecimento e projetos 

de intervenção social. 

 
O exercício de levantar os direitos que aparecem ao longo do texto e os 

destaques para que fossem realçados no corpo do texto facilitou o manuseio do 

documento em procedimentos posteriores (planejamentos, projetos, análises, 

formações): 1. Destaque em “caixas” (box, negrito, grifos) que puxam itens do texto 

(no caso os Direitos de História); 2. Caixa-síntese e/ou lista, porém com referência 

ao texto. 

A Tabela 5 expõe os direitos de aprendizagem elencados, os quais apresentam 

a reelaboração dos mesmos em diálogo com os eixos representantes dos objetos de 

conhecimento. 
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Tabela 5 – Direitos pensados a partir dos eixos 
 

Direito de todos ao melhor conhecimento histórico disponível e avaliação 

crítica do mundo onde vivem, ultrapassando as obviedades que 

sustentam as normas ideológicas, garantindo o direito a projetar e fazer 

um mundo diferente. A postura de reflexão crítica permanente abrange 

também este documento e as indicações bibliográficas nele incluídas,  

que devem merecer leituras reflexivas, perpassadas pelas experiências 

intelectuais e políticas de cada um; 

Direito dos estudantes de ter suas identidades/visões/experiências de 

mundo reconhecidas, aprofundando e ampliando seu repertório; 

Ampliar campo da experiência e dotar crianças e adolescentes de 

crescente capacidade crítica e autocritica; 

Refletir sobre a produção social da memória a partir de “sujeitos 

históricos” (personagens cotidianos, fazer político das pessoas comuns); 

Responsabilizar-se individual e coletivamente diante do mundo, 

preservando relações que alargam horizontes de sociabilidade e 

combatendo aquelas destrutivas das relações humanas. Certamente, o 

combate a preconceitos; 

Direito à sociedade plural e diversidade (religiosidade, gênero, étnico- 

racial, etc.); 

Direito a se entender como seres humanos no tempo social (aprofundar a 

ideia); 

Direito à história como o direito a se entender e entender o outro 

(consciência de si e do outro) 

Preservar o Direito ao espanto, ao escândalo, à lágrima e ao riso, sem 
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perder de vista os fazeres igualmente humanos a que essas reações 

dizem respeito (direito à experiência humana sensível, sem negar razão 

crítica) – explorar essa ideia de como “sensibilizar”; 

Direito: capacitar-se a analisar informações e fontes, fazer escolhas 

interpretativas e expressar conclusões a respeito de temas diretamente 

tratados em aula e de outros assuntos e problemas por ele enfrentados 

na vida social; 

O estudante tem direito a aprender de acordo com suas dificuldades e 

deficiências que exigem em determinadas circunstâncias adequações e 

adaptações curriculares diversas; 

Direito de ser acolhido por todos respeitadas suas diferenças sejam elas 

de gênero, de sexualidade, étnicas, raciais, religiosas ou quaisquer 

outras. 

 
De acordo com a proposta presente na Tabela 5, o exercício de compreender 

os direitos de aprendizagem em História a partir dos eixos traz o entendimento de que 

a metodologia sugerida para prática docente é a investigativa, pois pressupõe um 

levantamento prévio do repertório dos estudantes, de forma a mobilizá-los para a 

busca e construção de conhecimentos por meio de vivências, experiências e 

pesquisas. Como pode-se observar, a mediação do professor torna-se fundamental 

para que o grupo de educandos possa sistematizar o conhecimento construído de 

forma coletiva a partir dos objetos de conhecimento dos eixos de aprendizagem. 

O direito a se entender e entender o outro, de ser acolhido e aprender de 

acordo com suas dificuldades permite ao professor elaborar um plano de aula no 

qual esteja entendido os modos de vida, os espaços sociais frequentados e 

oportunizar os estudantes a compreender o mundo e dar significado ao que se 

aprende no componente de área História. 
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3.3.4 Síntese do quarto encontro – agosto/2016 
 
 
 

Sistematização das discussões – após apontamentos prévios do GT, e de 

acordo com a leitura feita neste encontro do documento curricular em construção, os 

pontos teórico-metodológicos foram problematizados, dentro de uma perspectiva 

crítica-emancipatória para a formação humana – considerando os estudantes 

atendidos na Rede e suas reais necessidades. O processo culminou nos ajustes 

para escrita final do documento: Diálogos Interdisciplinares a Caminho da Autoria: 

Componente Curricular História. 

A partir do seminário, o grupo de trabalho – GT, reuniu-se para analisar e 

inserir as contribuições dos professores da rede em um processo de reescrita, que 

se materializa como base para a elaboração final do currículo em História. 

Esse processo, dialógico e coletivo, apontou eixos e princípios 

fundamentais à construção dos direitos de aprendizagem dos estudantes. Neste 

sentido, tal documento deve priorizar as culturas existentes na cidade e no meio 

escolar, concentrando-se no cotidiano da escola e na prática educativa. O propósito 

é embasar uma construção curricular qualificada sobre as temáticas importantes da 

área de História dentro da Educação Básica, consolidando, como veremos adiante 

os direitos de aprendizagem em História. 

A Tabela 6, destaca os direitos em História em sua versão final, e 

revelam, em seu conjunto, a importância da diversidade e do respeito das 

especificidades de cada sujeito inserido no contexto escolar, concebendo as 

identidades como algo não fixo e absoluto, mas, dentro de uma perspectiva crítica, 

histórica e relacional. 

 
 
 

3.4 OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM EM HISTÓRIA 
 
 
 

O ensino de História foi pensado de maneira a contemplar a diversidade e 

as diferenças presentes na escola, os quais se efetivam a partir de parâmetros 

orientados para a equidade, convívio social e o entendimento de como as 
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identidades são forjadas ao longo dos mais variados contextos históricos. De tal 

modo, os educandos têm promovida pelo documento curricular as bases de 

conhecimentos e metodologias necessárias à efetivação dos direitos de 

aprendizagem em História. 
 

Os Direitos de Aprendizagem devem ser garantidos ao longo do ensino 

fundamental, em articulação com os outros componentes curriculares e subsidiar 

toda e qualquer proposta pedagógica considerando sistematização incluída na 

Tabela 6. 
 

Tabela 6 – Versão final dos Direitos para o documento curricular 
 
 

DIREITO DE APRENDIZAGEM 

NA PERSPECTIVA DO 

ESTUDANTE COMO SUJEITO 

HISTÓRICO 

A conquista dos saberes históricos também é a 

consolidação da formação para a autonomia do 

pensamento. 

O Direito à História se identifica ao Direito a se 

entender, bem como a entender as outras 

pessoas 

DIREITO A IDENTIFICAR-SE, A produção historiográfica nacional, e 

A SI, E AS DEMAIS PESSOAS consequentemente o ensino de história, deram 

NO SEU PRÓPRIO GRUPO DE ênfases a heróis nacionais e a fatos políticos, 

CONVÍVIO, NA LOCALIDADE, negando às populações pobres, negros, 

NA REGIÃO E NO PAÍS, COM indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e 

OUTRAS VIVÊNCIAS outros grupos sociais o papel de sujeito 

ESTABELECIDAS EM histórico. Isso se refletiu na omissão desses 

OUTROS TEMPOS E agentes em eventos importantes de nossa 

ESPAÇOS história, ou na redução de seu papel. Exemplo 
 disso é a representação dos negros de forma 
 estereotipada, não historicizada. 

É DIREITO DOS Ao promover um movimento de "desconstrução" 

ESTUDANTES, CONHECER E e, sobretudo, de descolonização do currículo, 

COMPREENDER A ATUAÇÃO temos uma oportunidade ímpar de promover 

DOS DIFERENTES GRUPOS que tais memórias, há séculos ignoradas e/ou 
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SOCIAIS QUE COMPÕEM A silenciadas, sejam abordadas e compreendidas 

SOCIEDADE BRASILEIRA E, em sua plenitude. Em destaque as culturas 

PORTANTO, OS africanas, afro-brasileiras, negras e indígenas 

ESTUDANTES TÊM DIREITO A (contempladas pelas leis complementares 

CONHECER A 10.639/03 e 11.645/08). 

HISTORICIDADE DOS POVOS  

INDÍGENAS DO BRASIL, SUAS  

ORGANIZAÇÕES POLÍTICO-  

SOCIAIS NAS DIFERENTES  

ÉPOCAS, INCLUINDO O  

PRESENTE  

DIREITO DOS ESTUDANTES A escola como espaço de construção de uma 

COMPREENDER sociedade democrática para todas as pessoas 

CRITICAMENTE O RACISMO deve promover a valorização das identidades e 

NAS SOCIEDADES, SEU manifestações culturais dos diferentes povos 

FUNDAMENTO DE que nela habitam, em especial àqueles que 

LEGITIMAÇÃO DE foram marginalizados ao longo dos séculos e 

DOMINAÇÕES HISTÓRICAS, que são vítimas de diversas formas de 

SEU PAPEL NA discriminação 

CONFORMAÇÃO DE  

LEGISLAÇÕES  

EXCLUDENTES NO PASSADO  

E NO ESFORÇO DE SETORES  

DA SOCIEDADE POR  

POLÍTICAS AFIRMATIVAS  

DIREITO DO EDUCANDO DE Uma educação laica deve basear-se na 

TER RESPEITADA A SUA FÉ, construção de um espaço de respeito às 

OU MESMO DE NÃO TÊ-LA E diversas manifestações religiosas 

DE NÃO SER DISCRIMINADO  

POR CONTA DE NENHUM  

DOS CASOS  
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DIREITO A CONHECER A 

HISTORICIDADE DAS 

QUESTÕES DE IDENTIDADE 

DE GÊNERO 

As pesquisas de gênero têm possibilitado uma 

revisão na maneira como essas questões são 

tratadas na escola. É no bojo destas discussões 

sobre grupos historicamente excluídos do 

discurso histórico que este direito se 

fundamenta. 

DIREITO À EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Os estudantes com deficiências não 

podem passar por um processo de exclusão, 

precisando ser incluídos. O currículo de História 

deve trazer diretrizes que favoreçam as 

metodologias de trabalho e materiais didáticos 

adequados para os estudantes com 

deficiências. Nesse sentido, deve haver 

processo de formação para os educadores de 

história, respeitando o saber histórico e a 

prática do ensino, visando à garantia do público 

focalizado da EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 
 
 
 
 

3.5 EIXOS ESTRUTURANTES 
 
 
 

Os eixos estruturantes do trabalho no componente curricular de História, 

elencados a seguir, devem estar embasados pelos princípios de formação para 

cidadania, autonomia reflexiva, tendo em vista perspectivas próprias em termos de 

interpretação. Os eixos propostos no documento –“Diálogos Interdisciplinares a 

Caminho da Autoria: Componente Curricular História”- pretendem apontar caminhos 

para que o trabalho em História, no Ensino Fundamental, se desdobre em ações 

através de objetivos mais específicos, planejados em cada coletivo escolar da Rede 

Municipal de Ensino de São Paulo, dando vazão aos Direitos de Aprendizagem, 

debatidos anteriormente. Essas reflexões constam da Tabela 7. 
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Tabela 7 – Eixos finalizados para o documento curricular 
 

EIXO: SUJEITO HISTÓRICO E 

GRUPOS SOCIAIS 

Através do diálogo com 

conhecimentos históricos, os 

estudantes poderão se reconhecer 

como sujeitos e agentes históricos e 

integrantes de grupos sociais; 

reconhecer e respeitar outros sujeitos 

históricos e grupos sociais de 

espaços e tempos diversos. 

EIXO: IDENTIDADES E 

ALTERIDADE 

A valorização da sua identidade e o 

respeito ao outro deve ser mobilizado 

no trabalho com conhecimento 

histórico junto aos estudantes. O 

trabalho com esse eixo visa à 

valorização do patrimônio 

sociocultural, próprio e de outros 

povos, incentivando o respeito à 

diversidade. 

EIXO: RELAÇÕES DE PODER: 

ESTRUTURAS ECONÔMICAS, 

SOCIAIS E POLÍTICAS 

Dentro desse eixo de trabalho pode- 

se mobilizar tópicos que tratam das 

relações de poder, propriedade, 

trabalho, sociedade, Estado e 

instituições. Assim como as 

estruturas políticas, os diversos 

regimes de governo, ressaltando o 

debate sobre a organização 

republicana e democrática do Estado 

brasileiro. 

EIXO: PROCESSO HISTÓRICO, 

DOCUMENTOS, TEMPORALIDADES 

No trabalho com esse eixo 

estruturante, procura-se também 
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E CONCEITOS garantir aos estudantes a 

compreensão dos fenômenos sociais 

e naturais na duração temporal (suas 

continuidades e rupturas, 

permanências e mudanças, sucessão 

e simultaneidade, o antes-agora- 

depois) e a compreensão dos 

conceitos históricos e sua função 

analítica para explicar certas 

realidades dentro de um processo 

histórico. Em síntese, são objetivos 

desse eixo estruturante recorrer e 

analisar diversas fontes históricas, 

identificar e inferir as temporalidades 

sociais, interpretar e utilizar conceitos 

históricos, analisar e compreender 

processos históricos, suas rupturas e 

continuidades, suas permanências e 

transformações, suas sucessões e 

simultaneidades. 

EIXO: PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO E 

INTERVENÇÃO SOCIAL 

Visa trabalhar a autoria, autonomia, 

criação, produção, proposição, 

intervenção e transformação social 
 
 
 
 

3.6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

A construção do documento curricular em História teve como proposição 

articular os Direitos de Aprendizagem em História com os temas/conteúdos 

mobilizados nos eixos, desta maneira, permitindo a elaboração de projetos que 

integrem interdisciplinarmente os componentes. Os desdobramentos dos Direitos de 

Aprendizagem através dos eixos, resultaram na delimitação de objetivos específicos 
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para os estudantes atingirem o melhor conhecimento histórico possível, contribuindo 

para a formação cidadã. 

Práticas escolares que valorizem o estudante como protagonista 

permitem que ele participe do processo e se envolva na construção de diferentes 

conhecimentos. Dessa forma, o educando pode compreender a realidade e a 

explicação da realidade em que está imerso. 

Os eixos de aprendizagem estimulam a busca do sentido naquilo que está 

sendo estudado. Na prática pedagógica, é importante o professor conhecer as 

motivações dos estudantes, suas concepções espontâneas e seus interesses para 

que possa planejar e organizar estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem. 

Também é necessário estabelecer as finalidades educativas, por meio daquilo que 

se ensina e para quem se ensina. Cabe ao professor, neste processo, ser o 

mediador entre o estudante e o conhecimento. 

Um ambiente escolar deve ser por sua natureza inclusivo, parte de um 

projeto político pedagógico, o qual conta com a participação ativa dos gestores, 

professores, alunos e familiares. Deve ser, por excelência, democrático, com um 

ideal de justiça e igualdade, que garanta direitos sociais, culturais e humanos para 

todos. O professor deve se sentir pertencente a este projeto, ter autoria dentro do 

currículo e ao apropriar-se do PPP estar consciente de seu papel dentro do lócus 

escolar. 

 
Neste sentido, espera-se que o professor saiba acolher a diversidade e desenvolver 
aprendizagem em seus alunos, levando em consideração a diversidade nos estilos de 
aprendizagem e ritmos que se encontram presentes em sua sala de aula. Por isso é 
que a escola precisa adaptar-se às necessidades dos alunos, e para tal, destaca-se a 
necessidade de um currículo flexível, abrangendo uma proposta de conteúdos a partir 
da realidade de cada escola com base na sua autonomia, onde os elementos 
curriculares adquirirão novas formas, ou seja, os conteúdos não serão memorizados, 
mas apreendidos compreensivamente; a relação de professor e alunos será de 
parceria; as metodologias serão variadas e ativas; a avaliação não será a cobrança 
da falta ou o reforço do comportamento obediente, mas a análise do processo para 
reorganizar as ações no cotidiano escolar. (GLAT, 2007, p. 54). 

 

O professor apropriado de sua área do conhecimento e consciente do 

direitos de aprendizagem de seus estudantes trará ações pedagógicas adequadas e 

contextualizadas às demandas de determinado território, enriquecendo, desta 

maneira, o trabalho em sala de aula. 

Há que se ter uma cultura educacional que queira incluir a todos. O 
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docente deve sempre fazer perguntas sobre seus modos de ensinar. Entender de 

que maneira seu componente curricular o leva à uma reflexão do outro e modifica, 

desta maneira, sua prática. É necessário que se invista na formação dos professores 

(as), mas as mudanças também partem da escola, a qual deve ser entendida em 

sua totalidade, na vivência de valores éticos e estéticos, no sentido de  

pertencimento da diversidade dos sujeitos e na participação democrática com 

práticas pedagógicas contextualizadas que dialoguem com as várias trajetórias dos 

educandos, suas realidades e demandas específicas. 

Educar os sujeitos para autonomia requer formação dos docentes de 

modo a garantir sua participação e apropriação do projeto pedagógico, o qual deverá 

alargar a visão que o professor para que seja assumido compromissos de trabalhar 

em grupo, discutir as concepções de infância/juventude, de ensino/aprendizagem. 

Destaca-se também a necessidade de desenvolver as potencialidades de cada um 

para a construção de uma metodologia de trabalho implícita dentro do currículo, que 

permita o planejamento de atividades de aprendizagem significativas que 

possibilitem escolhas, descobertas, perguntas e soluções por parte dos estudantes. 

Ainda cabe lembrar que o desdobramento dos Direitos de Aprendizagem 

através dos eixos depende da elaboração de objetivos mais específicos pelo coletivo 

escolar a partir do proposto nos eixos estruturantes de trabalho. A seleção de temas 

e problemas deve estar integrada a outros componentes curriculares por meio do 

planejamento coletivo, visando a garantia dos Direitos de Aprendizagem dos 

componentes curriculares que comporão os projetos e ações pedagógicas 

planejadas. Ao organizar suas aulas e definir os objetivos específicos, o docente 

estrutura instrumentos e recursos que de fato apoiarão sua prática. A organização 

das atividades didáticas na perspectiva dos direitos de aprendizagem coloca em 

destaque a autonomia dos educandos, o que garante uma aprendizagem 

significativa. 

Cabe ainda considerar que os conteúdos curriculares não são um fim em 

si mesmo, “mas meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, 

priorizando-as sobre as informações” (DCNs, artigo quinto, I). Portanto os coletivos 

escolares devem propor temas, problemas e objetivos para conhecimento histórico e 

para os outros componentes curriculares, organizar os planejamentos através dos 

eixos estruturantes de cada componente. Desse modo, propõe-se que toda ação 

pedagógica mobilize construção de conhecimentos. 
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O docente que reformula suas práticas educacionais valorizando os 

diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum constrói uma relação entre 

a reflexão e a apropriação curricular com perspectivas emancipatórias para os 

educandos. A ideia de um documento curricular que atenda esta reflexão x 

apropriação traz a necessidade de romper com uma visão simplista das práticas 

pedagógicas, materializada por um currículo prescritivo, no qual, muitas vezes é 

pautado somente por conteúdos e exercícios de fixação. 

O conhecimento disciplinar do professor relacionado aos saberes de 

outras áreas do conhecimento e contextualizados de acordo com a realidade dos 

estudantes. Nessa perspectiva, é fundamental a superação da cultura educacional 

tradicional, predominante ao longo da história da educação brasileira, para 

posicionar-se não somente sobre o que ensinar, mas dar igual importância as 

definições relativas ao como ensinar, para que ensinar e para quem. Esses 

princípios e posicionamentos exigem políticas institucionais condizentes à sua 

concretização visualizando a necessidade da inclusão das diferenças a serem 

consideradas. 

A Declaração de Salamanca, da qual o Brasil é signatário, defende que se 

deve atribuir “a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as 

crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais” (p.2). 

Portanto, cabe à instituição escolar diversificar o currículo, para que 

atenda a todos os indivíduos. Não se pode esperar que todos caminhem juntos, no 

mesmo compasso. A educação inclusiva, depende de uma série de fatores 

complexos, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL. 

Constituição (1998). Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, 20/dez. /1996) em seu Art. 

59 expõe afirmações a esse respeito: 

 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; (…) 
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na 
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própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às 
instituições previstas neste artigo. ” 

 

A referida Lei estabelece para o educador a responsabilidade de 

flexibilizar o currículo às especificidades dos educandos, preferencialmente na rede 

regular de ensino, não somente aos professores especializados, mas todos da sala 

regular de ensino. 

De acordo com a extinta Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério da Educação, a 

prioridade deve ser o fortalecimento das políticas educacionais voltadas para o 

enfrentamento das desigualdades, um programa articulado entre estados e 

municípios para uma educação que contemple as diferenças, no sentido de 

igualdade de direitos. 

No município de São Paulo evidenciou-se o percurso formativo para 

reorganização curricular do ensino de História que o embasamento legal e a 

Educação Básica demonstram que as especificidades dos educandos são 

consideradas, respeitando os seus mais variados contextos. 

Nas EMEFs – Escolas Municipais de Ensino Fundamental- formas de 

atendimento, inclusive arquitetônico, que valorizam e compreende uma escola na 

qual a diversidade é referência necessária para a garantia do direito dos jovens à 

educação pública de qualidade. Quando reconhecemos a pluralidade das 

manifestações intelectuais que há na Rede, conforme Mantoan (2015), estamos 

construindo uma nova ética escolar, a qual contempla todos os sujeitos nas suas 

singularidades. 

Torna-se evidente que o caminho não é somente as especializações em 

áreas da educação especial inclusiva, ou ações específicas que contemplem o 

étnico-racial, por exemplo, mas de uma prática pedagógica do professor da sala 

regular que precisa ser modificada. Assim: 

 
Valorizar aspectos como a formação de professores e o desenvolvimento 
das suas capacidades profissionais, a escolar como espaço de referência 
da prática e não apenas a sala de aula, as boas relações entre a escolar e a 
comunidade para além dos seus contextos de inserção, são fundamentais 
para uma reflexão crítica. (Alarcão, 1996, p.99) 

 

A reflexão promove o desenvolvimento das capacidades de investigação 
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dos professores, transformando-os em geradores de teoria, e a partir da reflexão de 

sua ação, os docentes estabelecerão as bases para intervir no currículo e propiciar 

situações de aprendizagem significativas para todos os estudantes, respeitando e 

valorizando a diversidade e o caráter não permanente do conhecimento, cabendo 

sempre a reelaboração por parte dos educadores. 

 
 

Propositalmente, como logo se perceberá, não se trata de documento 
acabado que pretende abarcar todas as dimensões sobre essa temática tão 
complexa quanto essencial. Contudo, cuida-se de refletir sobre temas 
centrais como a formação dos educadores, a centralidade da AULA para os 
alunos, os professores e a escolar, a qualidade da educação e a avaliação 
da qualidade, educação e as novas tecnologias, bem como a necessária 
articulação das políticas e programas municipais com as do Estado e do 
Governo Federal. (SME, Revista Magistério, 2014 p.37). 

 
 

Na Lei de Diretrizes e Bases, temos grandes avanços, como o ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, ampliação da carga horária mínima (passando 

para oitocentas horas, distribuídas em duzentos dias na educação básica). A 

obrigatoriedade de formação de docentes para atuar na educação básica em curso 

de nível superior, além da ideia de uma gestão democrática do ensino público, 

conforme destacamos nos artigos 14 e 15 da LDB: 

 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares 
públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 
autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas 
as normas de direito financeiro público. 

 

A LDB coloca a obrigatoriedade de que a União deva gastar no mínimo 

18% e os estados e municípios no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público o que significa exigência de 

aplicação de recurso financeiro a favor da qualidade da educação. 

Nesse mesmo contexto da LDB percebemos a preocupação em utilizar a 

educação como mecanismo para superação, ou abrandamento, das questões 
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relativas à inclusão. 

Assim, temos a possibilidade de ampliação de equipes profissionais para 

atender à demanda, contratação de intérpretes em libras, profissionais de apoio e 

formação para especialização de professores na área da educação especial 

inclusiva. Firma-se parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, para apoio integral das pessoas com deficiência. 

Importante destacar que os currículos sempre foram estabelecidos a partir de ideias 

e propostas ligadas a interesses políticos, culturais e econômicos, como bem aponta 

Lopes: 

 
A história mostra, no seu percurso, a importância de transmitir 
conhecimentos de uma geração a outra, como garantia de nossa 
sobrevivência enquanto espécie. (...) nesse sentido, é que o conceito de 
currículo, como forma de organização do conhecimento escolar, surge como 
importante na reflexão sobre o papel social da escola. (...) (José Geraldo 
Lopes, 2016, p. 191). 

 

A discussão sobre a função social da escola, pautada na perspectiva da 

qualidade social da educação e dos direitos de aprendizagem rompe com uma visão 

curricular reprodutora de desigualdades, pois inclui, como requisito básico, conceber 

os educandos e educadores como sujeitos de direitos. O espaço da escola pública  

é, sem dúvida, um dos principais alicerces na garantia dos direitos de nossas 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Um currículo pautado em Direitos traz uma dimensão epistemológica (do 

conhecimento), axiológica (prática pedagógica) e ontológica (quem são os sujeitos 

que estamos formando). Esses direcionamentos são essenciais para o 

desenvolvimento integral de todos os estudantes que pretende-se formar. 

Os Direitos em História trazem um conjunto de orientações gerais, mas 

não a maneira como professores, escolas e redes de ensino devem trabalhar. Cabe 

ao professor, consciente de seu papel, selecionar e aplicar metodologias e 

estratégias didático-pedagógicas para a diversidade. 
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PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS DE CURRÍCULO 
 

O currículo não é um elemento neutro na transmissão de conteúdo 

relacionado ao conhecimento com compromisso social. Imbricado em relações 

políticas de poder e controle social, ao transmitir visões de mundo particulares, o 

currículo reproduz valores que influem na formação de identidades individuais e 

sociais e, portanto, de sujeitos sociais. 

Mais do que caracterizar o processo inclusivo dos estudantes na rede 

regular de ensino, a intenção das análises desenvolvidas é incitar o debate, a 

conscientização dos docentes e da sociedade para problemas que continuam 

presentes na contemporaneidade. 

A garantia dos Direitos não é simples, em particular dos direitos de 

aprendizagem, considerando que de modo geral constata-se carência de 

conhecimento do próprio componente curricular, não percepção crítica da realidade, 

dos seus dilemas, dentre eles os preconceitos existentes na sociedade, da qual o 

professor faz parte. As dificuldades para enfrentamento dos desafios existentes são 

muitas como a quantidade enorme de conteúdos que devem ser ministrados em 

poucas horas de aulas diárias, que compõe uma série de problemas estruturais e 

conjunturais. 

O professor precisa compreender a necessidade de valorização da 

identidade dos alunos, da cultura, as diferenças, como forma de contribuir para 

autoestima e cidadania, fundamentais para o processo de aprendizagem. Sem que o 

professor acredite nisso, o processo não se efetivará, aliás essa é uma necessidade 

da educação como um todo: sem que o professor, o aluno e a sociedade acreditem 

na importância da educação, os resultados desejáveis não serão alcançados. 

Temos uma série de problemas sociais, diretamente relacionados aos 

educacionais, que devem ser superados. Os professores devem assumir um papel 

mais efetivo e crítico na educação. 

Dadas as demandas da sociedade atual, a educação formal, em especial 

as redes de ensino público, devem ser concebidas como ação transformadora. Para 

que a transformação se converta numa utopia possível os professores devem 

valorizar as experiências dos educandos, entender seu cotidiano e sua visão de 

mundo. O processo de alienação presente na educação formal imposto como forma 
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de manter o status quo, deve ser percebido e considerado pelo docente que deve 

alterar o seu próprio modo de ver o mundo. 

O Estado por sua vez, deve criar políticas públicas que valorize a 

profissão de professor, garantindo a formação continua e condições efetivas de 

trabalho e permanência nas escolas. A sociedade civil deve protagonizar iniciativas 

que possam fortalecer valores culturalmente significativos e não o consumismo 

desenfreado, a valorização do “ter” em oposição ao “ser”. A garantia de uma 

educação transformadora e significativa é responsabilidade de todos os brasileiros 

que não podem se eximir, como ocorreu na história da educação no Brasil, de se 

engajar nas lutas pela qualidade do sistema educacional brasileiro. 

O processo de seleção e organização escolar é um processo social 

intencional que serve a interesses socialmente determinados. Os currículos 

norteadores das práticas educativas produzem diferentes identidades que 

caracterizam os seres humanos como agentes desse processo. Essas diferenças 

identitárias revelam marcas sociais, ligadas à classe, raça, gênero (GOODSON, 

1995). Diante dessas constatações é preciso ter claro que o currículo não deve ser 

um recurso a serviço da reprodução, mas os paradigmas curriculares devem ter 

como concepção básica a formação de sujeitos, incluídos na sociedade. 

Deve-se ter sempre presente que a definição de um currículo envolve 

prioridades sociais, políticas e de ordem pedagógica. A análise histórica, da 

construção curricular e dos conflitos que a envolveu precisam ser constantemente 

revisitadas, caso contrário todo o trabalho para compreender essas intenções nas 

escolhas curriculares do processo de escolarização ficaria prejudicado. 

A inclusão requer um PPP que considere a intencionalidade do docente 

nas escolhas (objetivos/ metodologias e avaliação), bem como a questão cultural 

que envolve a compreensão do mais singelo ponto de vista no dia a dia da escola. 

Considerar as especificidades ou individualidades de quem aprende, durante o 

planejamento, e no cotidiano da sala de aula. Investigar como o estudante aprende é 

tomar consciência de um currículo em movimento, o qual contribui para que os 

conteúdos tenham significado. 

As metodologias que partem da articulação entre os direitos de 

aprendizagem instigam o docente a refletir sobre estratégias que minimizam ou 

solucionam alguns dos problemas que ocorrem no espaço escolar. Nessa 

perspectiva coloca-se a conduta de partir de situações vivenciadas pelos estudantes 
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para tratar de temas cotidianos que os afetam em sua cidade, bairro, escola, entre 

outros. Este pode ser um caminho importante a ser trilhado pelo professor para obter 

resultados satisfatórios. 

Uma escola inclusiva e democrática sem jamais ter pensado em currículo 

não se concretiza. Quantas práticas pedagógicas são postas em xeque, apesar de 

muitas vezes haver um desejo comum eleito por todos os envolvidos na escola, que 

não se realiza, pois não foram “lidas” suas intenções curriculares. 
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