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Resumo: 

 
A pesquisa “Escutas, memórias e subjetividades: acervo Sesc Memórias e os 
usos da história oral em contextos educacionais” deriva-se dos trabalhos 
desenvolvidos com as entrevistas de história oral que compõem o acervo do 
Sesc Memórias, Centro de Memória do Sesc São Paulo. A partir da concepção 
do currículo como construção cultural e de que seus atos estão para além da 
educação formal, somos convidados a pensar sobre a força das narrativas 
construídas em um ambiente de educação não formal e que, armazenadas em 
seu centro de memórias, contribuem para o desenvolvimento de ações 
educativas. Ao inseri-las no debate acerca do Currículo, observamos a 
construção de uma rede cultural e social, nos quais os aspectos contidos nas 
experiências das pessoas são reconhecidos como parte integrante de um 
processo educativo. Diante desse cenário, pretendemos compreender como os 
registros narrativos dessas entrevistas podem assumir o papel de difusão das 
memórias institucionais, possibilitando a articulação dos conhecimentos 
produzidos e a disseminação para além das fronteiras institucionais. Por meio 
de uma abordagem qualitativa, a construção metodológica deste trabalho está 
baseada em uma pesquisa ex-post facto, sob à luz da documentação, pretende-
se apreender nessas narrativas a hipótese da realização de ações educativas 
tendo em conta a memória como um valor a ser cultivado. Para isso, considera-
se os conceitos de experiência e subjetividade no campo da educação não 
formal como parte do aporte teórico. Dessa forma, propõe-se analisar as 
relações tecidas pelos entrevistados acerca de suas vivências e experiências, 
registradas nas narrativas armazenadas em acervo. Esses registros 
possibilitaram reflexões acerca da relevância dos debates sobre currículo e 
cultura em uma instituição que promove a educação não formal e permanente 
como parte integrante de sua programação. E como resultado, destaca-se a 
contribuição de uma avaliação crítica da relação currículo-cultura que envolve as 
atividades de memórias realizadas no Sesc SP. 

 

Palavras-chave: educação não formal; centro de memórias; narrativas; currículo; 
atos de currículo 

  



7 
 

 

SANTOS, Carla Lira Mendes dos. Listenings, memories and subjectivities: 
The collection Sesc Memories and oral history usages in educational 
contexts. 150f. Thesis (Master Degree in Education:Curriculum) - Pontifical 
Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

 

 

Abstract: 

The research “Listenings, memories and subjectivities:  The collection Sesc 
Memories and oral history usages in educational contexts” comes from works 
developed by the interviews about oral history which compose the collection of 
Sesc Memories,  São Paulo Sesc Memory Center. From the conception of the 
curriculum as a cultural development and its acts beyond formal education, we 
are invited to think about the strength of narratives built in an informal educational 
environment which contribute to educational actions. By inserting them in a 
debate about the curriculum, we can observe the development of a social and 
cultural network, in which the aspects of people's experiences are known as key 
to an educational process. Considering this scenery, we intend to comprehend 
how the narrative records of such interviews can take part in broadcasting 
institutional memories, ensuring the articulation of knowledge produced and the 
dissemination  beyond institutional borders. Through a qualitative approach, a 
metodologic development of this work is based on an ex-post facto  research, by 
the light  of documentation, we intend to capture in those narratives the 
hypothesis of the realization of educational actions considering memory as a 
value worth being cultivated. In order to achieve it, we take into consideration the 
concepts of experience and subjectiveness in the informal educational area as 
part of a theoretical support. In this way, it is proposed to analyze the relationships 
woven by the interviewees about their experiences and experiences, recorded in 
the narratives stored in the collection. These records allowed reflections on the 
relevance of debates on curriculum and culture in an institution that promotes 
non-formal and permanent education as an integral part of its programming. And 
as a result, the contribution of a critical evaluation of the curriculum-culture 
relationship that involves the memory activities carried out at Sesc SP stands out. 

 

Keywords: non formal education; memories center; narratives; curriculum; 
curriculum acts 
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Introdução 
 

Pasmo-me como sou, porque fui gestada em tempos e lugares 
circunscritos, porque deixei-me seduzir por opiniões as mais variadas 

possíveis e fundamentalmente por que sou portadora de um sentido 
para o qual existo (FAZENDA, 2001, p. 47). 

 

A pesquisa sob o título “Escutas, memórias e subjetividades: acervo Sesc 

Memórias e os usos da história oral em contextos educacionais” foi gestada ao 

longo dos últimos sete anos, onde participei dos trabalhos relacionados à 

captação de entrevistas utilizando a metodologia de história oral. 

Ao ingressar na equipe de Pesquisadores do acervo Sesc Memórias, 

pude ouvir relatos de funcionários, ex-funcionários, funcionários aposentados, 

curadores e pesquisadores contratados sobre suas memórias acerca de 

vivências e participações nas ações institucionais. As narrativas construídas 

foram entrelaçadas com histórias de vidas, e suas experiências reveladas 

permitiram tecer reflexões a respeito da relação entre memória e contextos de 

aprendizagens em um ambiente de educação não formal, no qual reconhecemos 

a Educação como agente de um processo de transformação. 

Esta pesquisa é fruto da parceria entre Sesc SP e PUC-SP que se 

apresenta como uma das razões de evidenciar a diversidade de práticas no 

campo da educação não formal, a partir das experiências de seus funcionários 

em ações socioeducativas desenvolvidas no cotidiano das atividades laborais. 

Nesse contexto, a dialogicidade deu contorno e cor na construção de 

conhecimentos, cuja leitura e compreensão do real foram efetivadas por meio do 

incentivo à curiosidade epistemológica, isto é, o exercício crítico do aprender 

(FREIRE, 1996). Desse modo, as pesquisas desenvolvidas nessa parceria, 

revelaram novas percepções acerca das ações desenvolvidas pelo Sesc SP ao 

longo do tempo. 

O vínculo estabelecido permitiu à pesquisadora oportunidades de entrar 

em contato com parâmetros teóricos e metodológicos sobre o Currículo e refletir 

acerca de suas experiências de cotidiano de trabalho em um centro de memória. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo Sesc Memórias, localizamos o registro 

das memórias por meio da oralidade que, quando gravadas e transcritas, 

transformam-se em um documento, cuja análise permite responder indagações, 
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ou mesmo contribuir para a preservação da memória de uma época por meio 

dos testemunhos dos que nela viveram (LANG, 1996). 

Nesse sentido, compreendemos a proximidade entre currículo e os 

trabalhos com memórias, aquele processo que carrega também significados que 

abarcam os conceitos de cultura e subjetividade de sua comunidade educativa. 

Isento de neutralidade, a compreensão de currículo está ligada intimamente ao 

reconhecimento de seu contexto de elaboração (SACRISTÁN, 2000), isto é, 

como um conjunto de atividades humanas, que envolve o trabalho 

interdisciplinar, crítico e engajado, reconhecemos que a construção de um 

currículo necessita estar fundamentada em práticas emancipadoras, cujos 

processos envolvidos estão pautados na produção de saberes libertadores 

(FREIRE, 2005). 

A partir dessa concepção de currículo, somos convidados a pensar sobre 

a força das narrativas construídas em um ambiente de educação não formal e 

armazenadas em seu centro de memórias, e de como contribuem para o 

desenvolvimento de ações educativas. Ao inseri-las no debate acerca do 

Currículo, observamos a construção de uma rede cultural e social, nos quais os 

aspectos contidos nas experiências das pessoas são reconhecidos como parte 

integrante de um processo educativo. Essa tradição cultural, pela qual o sujeito 

narrativo transita, é fruto da dimensão coletiva, cuja apropriação torna-se 

componente do processo de elaboração de sua subjetividade (CASTORIADIS, 

1982). Dessa forma, reconhecer o potencial das entrevistas registradas no 

acervo Sesc Memórias, representam inter-relações com o campo da educação 

não formal, à medida em que aquelas narrativas propiciam criações de 

significados, vindo a constituir experiências coletivas e a formação de 

identidades socializadas (LIMA; FERNANDES, 2018). 

Logo, ressignificar as práticas curriculares, incluindo conteúdos que 

elevam a condição dos sujeitos a protagonistas em seu processo de 

aprendizagem, torna-se algo urgente e necessário para se pensar em ações 

vindouras, nas quais esses processos tenham como horizonte a superação dos 

parâmetros de uma pedagogia mecanizada. Considerar os processos subjetivos 

expressados por meio das experiências e particularidades, possibilita para o 

educador a construção de saberes em aproximação com o cotidiano das 
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experiências de seus aprendizes (RIBEIRO; BRISOLA; SEBASTIAN-

HEREDERO, 2020). 

Em uma visão humanística, o aprendizado se dá por meio da forma como 

o sujeito vê e interage com o mundo, usando os estímulos internos e externos 

para apropriação dos conteúdos e atribuição de significados. Entendemos que 

na concepção crítica que envolve a relação entre Currículo e aprendizagem se 

constitui em um processo de construção de conhecimentos com sujeitos ativos, 

que vivenciam e experimentam os saberes produzidos em consonância com sua 

realidade. Dessa forma, essa prática pedagógica configura-se como um ato 

político, no qual a ação do sujeito se dá por meio da sua interação com o seu 

entorno (MENEZES; SANTIAGO, 2010). 

Nesse sentido, os educadores assumem função política na qual se 

objetiva na desconstrução de um currículo tecnicista. Esse, por sua vez, dificulta 

a realização de ações pedagógicas que levam em consideração as 

particularidades encontradas no contexto existente na vida de cada sujeito. A 

experiência não se restringe somente ao mundo das ideias, mas amplia-se ao 

assumir o papel de prática encarnada e politizada (THOMPSON, 2002). Dessa 

forma, incluir os usos da metodologia de história oral na elaboração de 

narrativas, que considera o saber fazer das pessoas, e fazer uso das fontes de 

pesquisa construídas em um ambiente de acervo de uma instituição educativa 

no âmbito da educação não formal, permite a construção de significados, 

representações e instituir novas realidades (VALLE, 2014). 

Essa conceituação também aproxima as ações desenvolvidas pelos 

educadores e educadoras do Sesc SP ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação: Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CED, 

PUC-SP), na qual ambas as instituições buscam estabelecer contatos “que 

comunica[m], que sacode[m] a passividade e a indiferença das pessoas” 

(ABRAMOVICZ, 2016, p. 1579). Isto é, a associação da consistência teórica às 

práticas que prezam pelo estímulo à autonomia, à interação e ao contato com 

expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir (SESC, 2021). 

Segundo Maria Elizabeth de Almeida e José Armando Valente (2014), 

apoiados em Figueiredo e Afonso (2006), a concepção de contexto de 

aprendizagem, estabelece-se em um modelo que envolve o ato de aprender, isto 
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é, implica em incluir aquilo que está ligado à situação, ao conteúdo, à informação 

codificada e também ao contexto, de modo que 

 

Esta visão se assemelha bastante com o sentido etimológico da 
palavra "contexto" que advém do termo latino “contextere” que significa 
"tecer juntos”, e nesse sentido, o contexto de aprendizagem deve ser 
entendido como sendo tecido juntamente com o ato de aprender, em 
vez de ser algo que acontece em torno dele. No contexto de 
aprendizagem ,a atribuição de significado tem origem na interação 
social com as pessoas, experiências presentes e passadas, 
instituições, tecnologias e objetos culturais e por meio da negociação 
intersubjetiva (ALMEIDA, 2009), caracterizando-se como um contexto 
socio-histórico (VYGOTSKY, 1989) (ALMEIDA: VALENTE, 2014, p. 
1165). 

 

Para Kandel (2009), aprendizagem é o processo no qual aprendemos 

conhecimentos sobre o mundo, sendo a memória caracterizada pela função de 

armazenamento desse conhecimento. Para que esse aprendizado ocorra, 

precisamos atribuir significados às informações disponíveis em nosso meio, 

provocando, dessa forma, transformações estruturais. Trata-se dos processos 

de internalização e externalização de Vygotsky (MORTIMER; EL-HANI, 2013), 

no qual as pessoas ao transformarem seus pensamentos, passam a agir 

modificando o contexto. Quando considerarmos as experiências de um saber 

fazer, guardadas em um canto da memória, que rememoradas em um contexto 

de construção de narrativas, “como uma prática social-pedagógica complexa” 

(ABRAMOVICZ, 2016, p. 1582), aquelas poderão contribuir com aprendizados 

de significados marcantes. 

Nessa perspectiva, evocamos Paulo Freire (1996) no que compete às 

práticas emancipadoras que levam em consideração as experiências dos 

envolvidos no processo de aprendizagem. Isso significa compreender a relação 

entre aprendiz e educador, integrando, dessa forma, “o saber e o fazer, a teoria 

e a prática, a ciência e a tecnologia”, a partir de suas vivências (RIBEIRO; 

BRISOLA; SEBASTIAN-HEREDERO, 2020, p. 19). 

O conjunto das experiências acumuladas ao longo do exercício no cargo 

de Pesquisadora de Acervo no Sesc Memórias - Centro de Memória Institucional 

do Sesc SP - integra os estudos apresentados nos quais relacionam os temas 

memória, história oral, narrativas e experiências em um processo educativo. O 

desenvolvimento desta dissertação é um desdobramento da atuação profissional 

e que se iniciou com ênfase no tema história oral, memória e educação. Esses 
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foram os focos de estudos ao longo de minha formação acadêmica e 

especialização profissional, que foram ampliados pelo aprofundamento de 

estudos sobre o currículo e seus atos no campo da cultura e educação não 

formal. 

Como pesquisadora no campo das novas tecnologias da educação, essa 

nova ênfase foi impulsionada pelo contato e participação no grupo de pesquisa 

capitaneado pela Prof.ª Dr.ª Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida – que se 

configurou pela necessidade em ampliar aprendizados e contribuir com os 

debates acerca da captação, guarda e difusão de memórias e histórias de vida 

por meio de novos aparatos tecnológicos, como o uso de aplicativos e redes 

socias nos espaços educativos. Soma-se a isso a ubiquidade propiciada pelo 

intenso uso dessas tecnologias, acirrados no contexto da Pandemia de Covid-

19, conduzindo a novas compreensões e produções teóricas sobre a formação 

de educadores para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, considerando 

os aspectos subjetivos na aprendizagem utilizando os dispositivos móveis 

(ALMEIDA, 2019). 

Aqui assumimos os preceitos de Walter Benjamin (1994) acerca de suas 

reflexões sobre experiência e vivência. Para esse autor, a experiência constitui-

se como um processo de construção de uma consciência histórica, um traço 

cultural enraizado na tradição, enquanto a vivência, ou experiência vivida, 

centra-se no indivíduo, em sua consciência e aprendizados (AQUINO, 2014). 

Compreendemos que o ato de aprender, como um fenômeno social e de 

sistematização dos conhecimentos, se dá de acordo com as ferramentas 

apreendidas socialmente. Nesse contexto, a relação de ensino e aprendizado, 

apoiada em práticas que estimulam o pensar sobre a realidade, possibilita ao 

aprendiz a criação de “seu próprio universo pelos significados simbólicos que 

delineiam a sua própria percepção e realidade” (FELDMANN, 2008, p. 176). 

Em Benjamin, as vivências “consagram a primazia da existência, do viver 

aqui e agora”, de uma consciência inerente ao movimento da cidade moderna. 

A vivência configura-se por essa experiência característica do indivíduo moderno 

(MATEUS, 2013, p. 5). Em um processo de subjetivação, o sujeito, por sua vez, 

ao propiciar a criação de vínculos e afetos, por meio do compartilhamento de 

suas memórias e experiências entre seus membros, confere sentido aos 

acontecimentos vivenciados, promovendo assim um “contínuo indagar sobre o 
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homem e o mundo para melhor entendê-los, criticamente” (ABRAMOVICZ, 2001, 

p. 138). 

 

O homem se educa na participação nas diversas instâncias sociais, 
pelo contato com diferentes experiências e visões de uma realidade. 
Neste sentido, é importante discutir a respeito de uma política cultural 
mais ampla, numa sociedade em que todos se comprometam com a 
cultura, retirando dos professores ou da escola o peso de abarcar o 
patrimônio cultural e expandi-lo à sociedade em geral (AQUINO, 2009, 
p. 4). 

 

Também incluímos o conceito de experiência de acordo com John Dewey 

(1979), na medida em que esse educador propõe uma teoria crítica da educação 

na qual “o aluno deve ocupar o centro do processo educacional, o que, 

consequentemente, desloca para segundo plano a interferência do professor e 

os programas de ensino” (CUNHA, 2015, p. 254). Isto é, o processo educativo 

caracteriza-se a partir do esforço de cooperação entre educador e aprendiz, 

sendo que a experiência individual não pode ser dissociada dos fatores sociais. 

Os usos das narrativas no contexto de integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) ao currículo potencializa a inovação na 

produção de conhecimento científico e na aprendizagem à medida que 

oportuniza outros modos de desenvolver uma educação baseada em 

fundamentos dialógicos, reflexivos e de construção de conhecimento. Além 

disso, “acentua a relevância da adoção de uma postura de acolhimento, 

solidariedade, encorajamento, criatividade e criticidade comprometida com o 

enfrentamento da realidade cruel da pandemia, que escancarou as disparidades 

sociais, culturais, digitais e educacionais” (ALMEIDA, 2021, p. 52). 

Acreditamos, dessa forma, que os registros das entrevistas provenientes 

de um acervo de memórias, somada à reflexão sobre as ações realizadas no 

cotidiano de trabalho de uma instituição socioeducativa, estimula a produção de 

novos conhecimentos, no sentido de valorizar as mais diversas manifestações 

da vida observadas nas ações programáticas do Sesc SP. 

 

Problema da pesquisa: Sesc Memórias, narrativas e currículo em atos 
 

Considerando as ambiguidades presentes no ato de lembrar e esquecer, 

a memória se estabelece mediante recursos acionados por meio das 
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experiências vividas. Ou seja, “a memória não só transmite conhecimento e 

significações, mas cria significados”. (MENEZES, 2007, p.17). A lembrança, 

portanto, é um fragmento de um determinado evento, que auxilia na reconstrução 

de um dado acontecimento. As omissões também fazem parte desse processo, 

uma vez que a memória é tão seletiva quanto o esquecimento (SOUZA, 2006). 

Nesse contexto, a memória vincula-se às ações e pensamentos dos 

grupos que as vivenciaram, que quando compartilhadas, possibilitam o acesso 

aos processos subjetivos que permeiam as experiências das pessoas em um 

determinado acontecimento. No Sesc SP, essas memórias ligam-se ao trabalho 

institucional desenvolvido por seus funcionários e colaboradores, e à maneira de 

como os diversos programas e atividades são percebidos e registrados ao longo 

do tempo. 

Para a construção da memória pressupõe-se levar em consideração o 

“enquadramento social” (político e histórico) do comportamento humano e seus 

valores (NUNES, 2003). O ponto de referência para reconstrução dessas 

memórias são os “contextos sociais reais” que aqueles estão inseridos 

(HALBWACH, 2006). Logo, o ato de lembrar parte do conjunto das relações 

desenvolvidas no cotidiano com aquilo que é vivenciado. 

Segundo Benjamin (1994, p. 205), a narrativa é “(...) uma forma artesanal 

de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa 

narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele”. Nesta perspectiva, a metodologia da 

história oral contribui com a legitimação de práticas que envolvem a construção 

de memórias, seus usos em pesquisas acadêmicas e a análise dessa 

documentação (MEIHY; RIBEIRO, 2011). 

Ao propor a escuta, o registro e a difusão sobre as lembranças e também 

os esquecimentos, a instituição assume a multiplicidade de fatos, opiniões e 

posicionamentos críticos, colocando luz em contradições e ambivalências que 

permeiam a relação entre o indivíduo e o Sesc SP.  

As correlações entre ações realizadas pelo Sesc SP com as histórias de 

vida de seus funcionários, registradas por meio de entrevistas em seu acervo de 

memórias, possibilita a formulação de algumas perguntas e nos convida à 

reflexão sobre como a difusão dessa documentação e os usos para fins de 

pesquisas no âmbito do currículo podem configurar-se como uma ação 
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educativa. Para tal problema, levaremos em consideração as experiências dos 

sujeitos que permitiram os registros de suas memórias e que compõem o registro 

das narrativas armazenadas no acervo Sesc Memórias. 

Analisar os documentos selecionados, implica em fazê-lo a partir do ponto 

de vista de seu contexto de produção, isso “requer cuidado e perícia por parte 

do pesquisador para não comprometer a validade do seu estudo” (SILVA, 

DAMACENO, MARTINS, SOBRAL, FARIAS, 2009, p.4557). Deste modo, o 

conjunto de experiências espelhadas na documentação, somado a oportunidade 

com que se acede a elas, é vital nesta pesquisa para que possamos 

compreender alguns caminhos percorridos pela instituição ao longo do tempo, a 

partir das lembranças e experiências daqueles que participaram de um dado 

momento de sua história.  

Nos próximos parágrafos busca-se evidenciar os meios estruturantes 

desta dissertação para responder ao seguinte problema: de que modo as 

entrevistas de História Oral, armazenadas no acervo do Sesc Memórias, 

contribuem com um processo educativo, no qual inclui a memória como um valor 

na cultura institucional do Sesc SP. Para tal empreitada, levamos em 

consideração as experiências dos sujeitos que permitiram os registros de suas 

memórias por meio de entrevistas que fazem parte do acervo de documentação 

do centro de memórias institucionais do Sesc SP, construídas na relação 

estabelecida entre pesquisadores e entrevistados evidenciadas no registro das 

narrativas. 

Diante desse cenário, esta pesquisa se debruça sobre as seguintes 

perguntas: quais são os elementos contidos nas narrativas que possibilitam que 

esse tipo de documentação cumpra seu papel, no que se refere à construção e 

difusão das memórias? O que essas narrativas nos revelam ou ocultam? Quais 

intenções institucionais estão expressas nas narrativas? Quais potencialidades 

da história oral de contribuir para a educação são identificadas nas lembranças 

evocadas? Quais experiências e subjetividades são identificadas nesses 

documentos e no que contribuem no fazer e no pensar as ações programáticas 

da instituição em um contexto que envolve a educação não formal? 

Para tal, recorremos aos debates entre os eixos da educação não formal, 

experiência e subjetividade para responder como a produção dessas narrativas 

subsidiam a elaboração de conhecimentos acerca do Sesc SP, colaborando, 
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dessa forma, com a preservação e difusão de suas memórias. Nesse contexto, 

a educação não formal (GOHN, 2015) traz em seu bojo a dialogicidade como um 

dos pilares para o desenvolvimento de atividades construídas por meio de 

proposições coletivas, sendo que as relações tecidas nesses espaços possam 

despertar o cultivar de um processo emancipatório que forneça condições de 

unir a política e a cultura, com novas possibilidades de ser, estar e agir no mundo. 

Diante desse cenário, pretendemos compreender como essas entrevistas 

podem assumir o papel de difusão das memórias institucionais, possibilitando a 

articulação dos conhecimentos interdisciplinares e a disseminação para além 

das fronteiras institucionais. 

A noção de atos de currículo (MACEDO, 2013), associada à pesquisa 

sobre os usos dos registros feitos por meio da metodologia de história oral na 

construção de narrativas memorialísticas em uma instituição de educação não 

formal, constitui bases para o andamento desta pesquisa. Com isso, evidencia-

se que os atos de currículos estão para além de sua constituição ligada aos 

cânones da educação formal, legitimando interesses de instituições e pessoas 

em participar de processos transformadores voltados para a formação crítica e 

autônoma. Logo, “o currículo não é totalmente definido a priori e imposto, mas é 

construído pelas ações dos participantes, dos praticantes culturais em formação” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2014, p. 1169). 

As pessoas entrevistadas ao recordarem e interagirem com essas 

lembranças durante a gravação das entrevistas, tecem conexões, novas 

percepções e abordagens, sobre um dado acontecimento, no qual a memória se 

constitui como um valor. Assim, torna-se indispensável conhecer as memórias 

dos funcionários do Sesc SP por meio dos estudos relacionados ao campo da 

memória e dos usos da metodologia de história oral em registros de memórias 

nas perspectivas curriculares. Essas abordagens ligam-se aos conceitos de uma 

educação humanizadora, no qual o saber fazer do homem está integrado às 

experiências adquiridas ao longo de sua vida. 

 

Objetivos e ações 
 

Partindo do pensamento que a relação ensino e aprendizagem está 

intimamente ligada por situações que buscam despertar a curiosidade sobre o 
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conhecimento que está em construção (VYGOTSKY 1998), estabelecemos por 

objetivos nesta pesquisa: 

 

● Responder de que modo as entrevistas de História Oral, armazenadas no 

Sesc Memórias, contribuem com um processo educativo que inclui a 

memória como um valor na cultura institucional do Sesc SP por meio da 

difusão de seu acervo. 

 

● Investigar de que forma localizamos naquela documentação elementos 

de dialogicidade e participação de modo conscientizado das pessoas no 

processo de construção, ou desconstrução, de suas narrativas acerca de 

suas vivências e subjetividades, em um ambiente de educação não 

formal. 

 

● Reconhecer “os atos de currículo” que constituem as práticas do Sesc SP, 

sob a perspectiva da educação não formal e permanente. 

 

Diante dessas questões, recorremos aos documentos elaborados por 

meio da metodologia de história oral para produção de narrativas, uma vez que 

esses documentos possibilitam construir conhecimentos por meio da relação 

estabelecida entre entrevistado e entrevistador ao longo da realização da 

gravação. Nesse caso, busca-se compreender a relação de aprendizagem: (1) 

por quem vivenciou e rememorou um dos episódios pertencentes à história 

institucional; (2) por aqueles que registram a entrevista mediante um roteiro de 

perguntas previamente elaboradas; (3) pelo leitor que interage com o conteúdo 

desses documentos, estabelecendo contato com a história da instituição por 

meio das experiências e vivências registradas na narrativa de uma dada pessoa. 

Por ser uma pesquisa de caráter qualitativa, a análise documental, é cerne 

do andamento desta investigação. Utilizamos o conceito de experiência e 

subjetividade no contexto da educação não formal, com o intuito de compreender 

de que forma as lembranças trazidas pelos funcionários do Sesc SP podem 

colaborar para um processo educativo, no sentido de conhecer as 

potencialidades de um acervo de história oral que espelham as vivências das 

pessoas envolvidas no fazer e pensar as ações programáticas do Sesc SP. 
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Estrutura da dissertação 
 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, os quais são 

precedidos com as razões que nos motivaram a buscar desenvolver esta 

pesquisa, que inclui a contextualização, a problematização e objetivos que 

compõe a investigação. Todos os capítulos são precedidos por textos no qual 

apresentamos os assuntos que estão à baila, relacionando-os com o aporte 

teórico e que serão debatidos nos demais tópicos que compõem os mesmos. 

A pesquisa assume a inter-relação entre teoria e pratica com o objetivo de 

aprofundar a compreensão sobre os conceitos experiência, subjetividade e atos 

de currículo, que se consubstancia na análise da documentação proveniente de 

uma instituição cultura no âmbito da educação não formal e permanente. Isso é 

feito no próprio desenvolvimento da pesquisa de modo que todos os capítulos 

versam sobre a fundamentação teórica que rege essa investigação, atrelada as 

práticas que sustentam a razão da existência desta dissertação.   

No capítulo 1, destinado aos “Caminhos: metodologia da pesquisa”, 

define-se o caminho percorrido para desenvolver a análise da documentação. A 

construção metodológica deste trabalho está baseada na pesquisa documental 

(GIL, 2002), com apoio da bibliografia referente aos assuntos abordados nesta 

pesquisa: atos de currículo experiências e subjetividades no campo da educação 

não formal, no qual inclui os usos e análises das entrevistas de história oral 

armazenadas no centro de memória de uma instituição de cultura. Desta 

maneira, entendemos que o encontro entre entrevistado e entrevistador para 

construção das narrativas, somada ao acesso e análise das mesmas, 

caracterizam-se como um lugar de diálogo, no qual o protagonismo do narrador, 

somada ao exercício de análise, propicia “o registro e a [novas] leituras [e 

releituras] da realidade descrita nas narrativas, e isso muitas vezes é inovador” 

(RIBEIRO, 2021, p. 5). 

No capítulo 2, “Sesc SP e seus “atos de currículo” no campo da educação 

não formal”, discute-se sobre a concepção de currículo, a partir do constructo 

atos de currículo, associando-o à pesquisa sobre os usos dos registros feitos por 

meio da metodologia de história oral na construção de narrativas memorialísticas 

em uma instituição de educação não formal. Para a fundamentar a ideia de ações 

curriculares no Sesc, utilizaremos as obras de Macedo (2013), Sacristán (2000) 
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e Gonh (2015), em função da relação entre cultura e currículo no campo da 

educação não formal.  

Com esse debate, busca-se evidenciar que a elaboração de currículos 

está para além de sua constituição ligada aos cânones da educação formal, de 

modo que legitima interesse de instituições e pessoas em participar de 

processos transformadores por meio de pautas com características e 

significados para uma formação pautada no exercer da autonomia.  

No capítulo 3, “História oral no acervo Sesc memórias: narrativas, 

experiências e intencionalidades”, faremos o cotejamento dos dados 

apresentados nas entrevistas juntamente com o referencial teórico proposto 

Benjamim, (1994), Dewey, (1976) e Larrosa (2001).  

As fontes utilizadas para essa pesquisa são os registros documentais das 

entrevistas de história oral coletadas e tratadas pela equipe técnica de 

Pesquisadores de Acervo do Sesc Memórias, em conjunto com os Assistentes 

Técnicos da Gerência de Estudos e Desenvolvimento (GEDES), do Sesc SP. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, considerou-se como fonte de dados a 

seleção de três narrativas produzidas referentes ao projeto que compõe as 

memórias sobre as edições da Bienal Naïfs do Brasil1. Essas entrevistas foram 

coletadas entre os anos de 2016 e 2019 com o intuito de contextualizar o que 

originou a realização das exposições, as influências para o desenvolvimento de 

suas ações e o papel de cada sujeito envolvido em seus processos de trabalho 

das edições entre o período de 1991 à 2018.  

Para tal, utilizaremos aportes teóricos que debatem os temas experiência 

e subjetividade no campo da educação e do currículo. Nas entrevistas serão 

referenciados os aspectos que corroboram com a hipótese sobre os usos das 

entrevistas provenientes da metodologia de história oral, armazenadas no 

acervo Sesc Memórias, dentro de um contexto educação não formal, contribuem 

para que a memória seja considerada como um valor a ser cultivado na cultura 

institucional. 

Em considerações finais, retomamos o problema e os objetivos para 

refletir sobre os procedimentos realizados, bem como as percepções sobre o 

 
1 Documentação sob guarda do acervo Sesc Memórias. Parte dessas entrevistas estão 
disponibilizadas em formato impresso, sendo que seus usos ocorrem mediante a solicitação 
prévia. 
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potencial das dinâmicas empreendidas, apontado possibilidades e caminhos 

para soluções ao problema desta pesquisa. Também apresentamos 

contribuições desta dissertação para a área de conhecimento da educação e 

práticas pedagógicas no campo da educação não formal. Por fim, sobre os seus 

possíveis usos e contribuições às ações realizadas pelo Sesc SP. 
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1. Caminhos: metodologia da pesquisa 
 

O presente capítulo tem por objetivo delinear os caminhos metodológicos 

para a construção do problema que envolve os usos dos registros de entrevistas 

provenientes do acervo de história oral de uma instituição de educação não 

formal em perspectivas educativas. Para o andamento desta pesquisa, o 

caminho trilhado está intimamente ligado às ações realizadas pela pesquisadora 

em seu cotidiano de trabalho enquanto Pesquisadora de Acervo no Sesc 

Memórias e aos estudos realizados no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Educação: Currículo. Os “nós” (PUPATTO, 2020) que vamos enredar 

possuem fios nas relações estabelecidas com as memórias que se 

materializaram em formatos de narrativas, revelando experiências reais de 

pessoas comprometidas em saber-se estar no mundo (FREIRE, 2005). 

Por acreditar “que a história é feita por cada um de nós” (CAMARGO; 

GOULART, 2015) e que “em certo sentido, é válido creditar à história oral um 

caráter revolucionário, pois ela se tornou razão de ser de fato locais de interesses 

coletivos” (MEIHY; HOLANDA, 2010, p. 105), cultivar a análise dos registros das 

narrativas orais poderá agregar no pensar a respeito das ações do Sesc SP, 

permitindo aos seus funcionários e sociedade reconhecerem episódios da 

história institucional a partir das memórias de pessoas que contribuíram com o 

desenvolvimento das atividades institucionais. 

Nos próximos parágrafos busca-se evidenciar os meios estruturantes para 

responder ao seguinte problema: de que modo as entrevistas de História Oral, 

armazenadas no acervo do Sesc Memórias, contribuem com um processo 

educativo, que inclui a memória como um valor na cultura institucional do Sesc 

SP. Para tal empreitada, levaremos em consideração as experiências dos 

sujeitos representadas nos registros de suas memórias contidas nas entrevistas 

que fazem parte do acervo de documentação do centro de memórias institucional 

do Sesc SP, construídas por meio da relação estabelecida entre pesquisadores 

e entrevistados evidenciadas nas narrativas (MEIHY; RIBEIRO, 2011). 

Diante desse cenário, esta pesquisa se debruça sobre as seguintes 

perguntas: quais são elementos contidos nas narrativas que possibilitam que 

esse tipo de documentação cumpra seu papel, no que se refere à construção e 

difusão das memórias? O que essas narrativas nos revelam ou ocultam? Quais 
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intenções institucionais estão expressas nas narrativas? Quais potencialidades 

da história oral de contribuir para a educação são identificadas nas lembranças 

evocadas? O que são essas experiências e subjetividades, e no que contribuem 

no fazer e no pensar as ações programáticas da instituição em um contexto que 

envolve a educação não formal? 

Para fundamentação da presente pesquisa, busca-se estabelecer 

debates acerca dos atos de currículo (MACEDO, 2013)2 que permeiam as ações 

educativas de uma instituição no campo da educação não formal, evidenciadas 

nas entrevistas de história oral, que atualmente estão armazenadas em acervo 

e disponibilizadas em seu centro de memórias. Isto é, como a produção dessas 

narrativas, que envolvem experiências, vivências e subjetividades, subsidiam a 

elaboração de conhecimentos acerca do Sesc SP, colaborando, dessa forma, 

com a preservação e difusão de suas memórias. 

A investigação acerca do potencial educativo contido na construção 

dessas narrativas, juntamente com a análise de como se dão as relações tecidas 

pelos entrevistados com a instituição identificadas no conjunto documental do 

acervo Sesc Memórias, poderão colocar luz em questões que envolvem a ação 

de se registrar e disponibilizar a fala do outro no campo da memória institucional. 

Ao rememorar suas experiências e vivências, essas pessoas disponibilizam 

livremente o registro de suas percepções sobre acontecimentos referentes às 

suas ações nas atividades desenvolvidas no contexto de trabalho no Sesc SP. 

Dessa forma, 

 

Tais narrativas pessoais podem escovar a história a contrapelo, como 
afirma Benjamin (1986c), para, assim, descobrirmos não apenas o que 
houve, mas também o que há e haverá, tornando a experiência viva 
por meio das histórias a serem descobertas e narradas (OURIQUES, 
2009, p. 3). 

 

A primeira edição da Bienal Naïfs foi realizada no ano de 1992 no Sesc 

Piracicaba, originada a partir das mostras anuais Cena da Cultura Caipira, 

ocorridas entre os anos de 1986 a 1991. O objetivo dessa programação estava 

em oferecer um espaço para os artistas naïf, pois estes não se encaixavam nos 

critérios dos salões de arte acadêmica e contemporânea. Nesse sentido, o 

 
2 Conceito explicitado no tópico 2.1 do capítulo 2. 
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evento foi criado para mostrar tal manifestação artística e acolher de forma 

respeitosa essa produção. Por consequência, “colaborou para ampliar sua 

divulgação, incentivar o surgimento de novos artistas e proporcionar contextos 

de diálogo entre os artistas e a sociedade” (SESC s.d.). Desde então, essa 

programação caracteriza-se como um dos espaços de referência para artistas 

que se identificam com seus temas e propostas. Soma-se a isso, a Bienal possui 

uma programação paralela composta por ações educativas não formais voltadas 

para formação do público e democratização cultural.  

As escolhas dessas entrevistas3 revelam alguns dos aspectos imbricados 

na construção de uma ação programática que tem por base um fazer que busca 

“incentivar a produção artística popular e oferecer espaços para sua apreciação, 

além de estimular o pensamento crítico a seu respeito” (SESC, 2020). Ao 

associar o debate sobre as temáticas das narrativas de história oral sobre as 

edições das Bienais ao currículo, fomenta-se a possibilidade de novos olhares e 

problematizações acerca do humano e suas dimensões no campo da educação, 

uma vez que o ensinar constitui-se como dimensão contínua do ato de aprender, 

que envolvem pessoas, suas vivências e particularidades.  

Dessa forma, os aspectos que compreendem os atos de currículo, 

localizados nas narrativas acerca das memórias sobre as Bienais, oferecem 

subsídios que valorizam e enriquecem os conhecimentos acerca da instituição. 

Esses são validados por uma comunidade historicamente situada (SILVA, 1996) 

que, por meio das memórias registradas, tornam-se inovadores à medida em 

que sua contribuição educacional e cultural se encontra em evidenciar as ações 

do Sesc SP por meio das experiências de vida de seus colaboradores.  

Ao chamar os entrevistados de “colaboradores”, entendemos que o 

trabalho de registro das narrativas foi realizado de forma conjunta, onde aqueles 

que vivenciaram as histórias, as compartilham; e como pesquisadores, 

registramos e formatamos esse material com as habilidades que nos são 

próprias, de forma negociada e responsável (RIBEIRO, 2021, p.4). Nesse 

contexto, o entrevistado contribuiu no rumo daquilo que foi registrado. Portanto, 

“a consciência do oralista como personagem impõe o conceito de colaborador 

 
3 Os critérios de escolha estão descritos no tópico 1.2 deste capítulo. 
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como substituto de informante, ator social, objeto ou sujeito da pesquisa” 

(MEIHY, 2005, p. 11). 

A difusão dessas narrativas, alinhavando as tramas das experiências com 

a história institucional, incluem aspectos simbólicos e culturais nos quais 

colocam esses sujeitos como produtores de saberes, "autêntico'' (FREIRE, 2005, 

p. 71), proporciona também a humanização daqueles que narram, dos que 

escutam e dos que têm acesso às memórias. 

Ao partir do tempo presente, essas narrativas são marcadas por 

acontecimentos reelaborados de acordo com experiências adquiridas ao longo 

do tempo. Portanto, uma pesquisa que envolve a análise de narrativas está 

permeada pela subjetividade do sujeito pesquisador, permitindo que a mesma 

seja repensada e transformada por meio de um revisitar crítico da memória.  

Nas experiências registradas no acervo Sesc Memórias, destaca-se o fato 

de que a relação tecida entre os entrevistados com suas narrativas compõe um 

dos elementos para uma formação crítica acerca das memórias institucionais, e 

para a consequente apreensão emanada dessa vivência. Nesse contexto, as 

entrevistas enquanto documentação de um centro de memórias de uma 

instituição de educação não formal, manifestam processos de subjetividade dos 

envolvidos, uma vez que se trata “de pensar processos de trabalho que nascem 

compartilhados, comprometendo os velhos princípios de alteridades em 

propostas com entrevistas”. Ou seja, “mais do que mera palavra, na entrevista 

se processa o intercâmbio de percepções sobre acontecimentos inexplicáveis 

nos quadros da vida coletiva” (MEIHY; RIBEIRO, 2011, p. 23). 

Dentre os motivos que justificam os estudos acerca dos atos de currículo 

e sua ligação com conceito de experiência e subjetividade nas entrevistas sobre 

as Bienais Naïfs, liga-se ao fato de que a relação do pesquisador à 

documentação torna-se um dos elementos chave para um pensamento analítico, 

cujos “(...) discursos que compõem e organizam o mundo, transformam e fazem 

parte do real” (RIBEIRO, 2007, p. 38). Dessa forma, o intuito de trabalhar com 

essas entrevistas está em colaborar com a difusão das narrativas que envolvam 

as memórias daqueles que participaram das edições da Bienal Naifs, que 

somadando-se ao conjunto de informações e documentações reunidas no 

acervo do Sesc Memórias, possibilite uma avaliação crítica da relação currículo-

cultura que abrange as atividades de memórias realizadas no Sesc SP. 
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Embora os dados estejam previamente coletados, tratados e catalogados 

em acervo, a pesquisadora, pertencente ao quadro de funcionários da equipe 

técnica do Sesc Memórias, contribuiu com os trabalhos ligados ao levantamento 

da documentação no acervo para a elaboração do roteiro de entrevista, bem 

como na realização da gravação e as etapas subsequentes ao tratamento da 

documentação. A escolha das entrevistas para análise implica na participação 

da pesquisadora no momento da gravação e no contato que teve com essas 

pessoas durante o processo de cessão dessa documentação ao acervo Sesc 

Memórias. Dessa forma, a subjetividade encontra-se manifestada na escuta 

realizada no momento da gravação, e da oportunidade de revisitar aquilo que 

tocou e sensibilizou a pesquisadora para realização da análise. Parafraseando 

uma das entrevistadas: “daquilo que ficou em mim”, transformada em uma 

prática educativa comprometida (FREIRE, 1996). No que compete ao 

desenvolvimento desta pesquisa, esses atos foram ancorados nos recursos 

teóricos que consideram os temas memória, experiência e subjetividade em um 

processo educativo. Logo, a solidez deste processo investigativo está 

diretamente relacionada à análise dos dados obtidos em pesquisa no acervo 

Sesc Memórias e sua correlação à temática do currículo.  

Nesse sentido, busca-se considerar os processos de contextualização 

que envolve o acervo Sesc Memórias, conciliando os estudos acerca das 

memórias institucionais em parâmetros educativos. Essa associação instiga 

reflexões sobre o currículo em espaços de práticas da educação não formal, 

referente aos usos da documentação do Sesc Memórias obtidas por meio da 

metodologia de história oral. 

As ações que remetem ao acesso às entrevistas de história oral assumem 

um caráter educativo à medida que aproximam o público interno e externo das 

histórias daqueles que estiveram envolvidos na realização das ações 

institucionais ligadas ao universo da cultura, do lazer, da educação da saúde, do 

esporte, da assistência, da comunicação, da arquitetura e das tecnologias 

(MIRANDA, 2015). Nesse contexto, a construção colaborativa de 

conhecimentos, expressos por múltiplos letramentos, combinando sons, 

palavras e textos, resulta em interações multidirecionais e não hierárquicas. Isto 

é, a participação dos envolvidos somada ao compartilhamento de experiências, 
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por meio da interlocução com a diversidade de culturas, torna-se coerente com 

as práticas de uma cidadania democrática (ALMEIDA, 2019). 

Por meio das narrativas de seus funcionários e ex-funcionários, que juntas 

compõem uma das muitas histórias possíveis da instituição, valoriza-se o 

trabalho daqueles que estiveram diretamente envolvidos com os processos de 

construção das ações institucionais, servindo como referência para os estudos 

desta pesquisa. Desse modo, os usos desse material, para além de sua 

disponibilização aos pesquisadores que possuem interesses em conhecer as 

memórias acerca das ações do Sesc SP, contribuem para o aprofundamento das 

reflexões, conhecimentos, novas descobertas e o fomento às pesquisas acerca 

das ações do Sesc SP. 

Nos tópicos a seguir serão abordados os caminhos trilhados para 

compreensão dos processos de andamento da pesquisa. Junto a isso, a 

explicitação de informações que consideramos importantes no entendimento da 

metodologia empregada, incluindo a seleção das fontes e o aporte teórico que 

denota proximidade entre os temas memória, experiência e subjetividade, 

relacionando-os aos temas educação e currículo. 

 

1.1 O acervo Sesc Memórias e a metodologia de História Oral 
 

Para melhor compreensão da escolha metodológica, bem como a seleção 

da documentação para análise, consideramos importante neste tópico 

apresentarmos um breve relato sobre o Sesc Memórias, origens e ações, e a 

metodologia que esse acervo utilizou para a coleta, tratamento e difusão de suas 

memórias orais. Por entendermos que esse centro de memórias se constitui 

como uma das ações educativas da instituição, torna-se necessário refletir sobre 

o contexto de produção e organização do material produzido. De modo que, 

 

umas das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é 
propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns 
com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a 
experiência profunda de assumir-se (...) como ser social e histórico 
como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de 
sonhos, capaz de ter raiva por que capaz de amar (FREIRE, 1996, p. 
41). 
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A ação educativa caracteriza-se por sua intencionalidade, cuja finalidade 

compreende à formação autônoma, segundo os critérios da teoria crítica da 

educação. Isto é, uma ação educativa, na perspectiva do agir, é orientada para 

o entendimento e a atuação no mundo com vistas à transformação. Nesse 

sentido, àquela liga-se a um processo que busca suscitar o pensamento crítico 

acerca de sua realidade. A sua prática se dá em diferentes espaços para além 

das escolas, como em museus, bibliotecas, centro de memórias, institutos 

culturais dentre outros. No Sesc SP as ações educativas fazem parte da 

programação ofertada ao público. 

No estado de São Paulo o Sesc tem desenvolvido uma programação 

voltada às áreas da cultura, da saúde, da educação, do esporte e do lazer, em 

ações de educação permanentes e não formais, programas do Departamento 

Nacional (DN) do Sesc e espelhado nos Departamentos Regionais (DRs). 

Atualmente, o Sesc SP conta com 44 Unidades localizadas na capital, interior e 

litoral e em Unidades especializadas como as Edições Sesc, o Selo Sesc, Sesc 

Digital, SescTV e o Centro de Pesquisa e Formação.  

Em ano de 2006 foi lançado o Sesc Memórias, com propósito de promover 

a guarda e preservação da documentação produzida pelo DR Sesc SP, somada 

ao incentivo à pesquisa e difusão das memórias acerca das ações institucionais. 

Subordinado à Gerência de Estudos e Desenvolvimento (GEDES), o Memórias 

reúne sua documentação em sede própria, “cujas parcelas só têm sentido se 

consideradas em suas múltiplas articulações e quando reconhecem seus nexos 

com as atividades e funções que se originaram.” (SESC, 2010, p.13). Isto é, com 

metodologia própria, as memórias relacionadas às ações desenvolvidas pelo 

Sesc SP são registradas por meio da coleta, guarda e organização sistemática 

de sua documentação. 

Os procedimentos técnicos destinados ao acervo foram estabelecidos 

com bases em consultorias especializadas, visando a otimização dos processos 

de preservação e salvaguarda, somada ao respeito da natureza e finalidade de 

origem da documentação (CAMARGO; GOULART, 2014). 

A partir das consultorias relacionadas à iconografia, vocabulário 

controlado, indexação, sistema de recuperação de informação e realização de 

entrevistas de história oral (SESC, 2010), a equipe do Sesc Memórias adequou 

sua metodologia de trabalho. Assim, houve o estabelecimento de instrumentos 
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de registros apropriados, considerando as particularidades da documentação de 

uma instituição com práticas voltadas à educação não formal e de caráter 

permanente. 

Nesse contexto, também foi criado o cargo de Pesquisador em Ciências 

Sociais e Humanas - correspondente ao atual cargo de Pesquisador de Acervo 

- com intuito de conter no organograma institucional um quadro próprio de 

funcionários dedicados ao tratamento da documentação. 

Dentre as atribuições técnicas, a equipe também apoia o desenvolvimento 

de pesquisas e colabora com a construção de fontes documentais, como o 

registro das entrevistas de história oral. Ao custodiar a documentação 

permanente da instituição, o Sesc Memórias contribui com o fortalecimento da 

imagem institucional, fornecendo elementos para reflexão e aprendizado sobre 

sua atuação ao longo do tempo. 

No Sesc Memórias “optou-se por incorporar ao acervo institucional, 

documentos relativos à atividade fim do Sesc São Paulo”, isto é, “a 

documentação que diz respeito a gênese da instituição, e por documentos que 

reflitam diretamente a ação do Sesc São Paulo na sociedade, desde sua criação” 

(SESC, 2010, p.13). Nessa perspectiva, observa-se que o conceito de 

documento incutido nos trabalhos daquele acervo aproxima-se aos estudos 

realizados pelo historiador Jacques Le Goff (2008, p.525), sendo o que sobrevive 

ao longo do tempo “não é um conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 

escolha efetuada”. Ou seja, essa seleção se dá pelas forças que operaram no 

tempo e na dedicação empregada na preservação e perpetuação das memórias. 

Dessa forma, 

 

(...)um documento não nasce para ser histórico, ainda que, 
potencialmente, possa tornar-se histórico. Tal caráter do documento 
evidencia a necessidade de uma política de avaliação nos centros de 
documentação, que determina o fluxo documental em série. Ao serem 
avaliados e selecionados para compor o acervo permanente de uma 
instituição, os documentos passam a refletir um momento histórico, e 
a partir de então, o que importará será o valor informativo, e não mais 
comprobatório (SESC, 2010, p. 3). 

 

Segundo Lucília Delgado, a história oral, enquanto procedimento 

metodológico, busca fazer sua contribuição para a construção de fontes a partir 

do ato de “(...) registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, 
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testemunhos, versões e interpretações sobre a História em suas múltiplas 

dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, consensuais” 

(DELGADO, 2006, p. 15). Para que isso aconteça, um processo de pesquisa que 

envolve o uso das entrevistas em história oral, de acordo com Suzana Ribeiro 

(2021), precisa das seguintes ações, como: 

 

a elaboração do projeto, a captação das entrevistas – evidenciando 
critérios de escolha e número previsto de entrevistados -, o tratamento 
e guarda do material, assim como a devolução da narrativa para o 
entrevistado e resultados esperados (como escrita de dissertações, 
teses ou livros) (RIBEIRO, 2021, p. 2). 

 

Sendo que: 

 

Além de pensar sobre todos esses passos, é preciso entender que é 
“na entrevista que o pesquisador encontra ‘outro’, sujeito dono de sua 
história retratada com lógica própria e submetida às circunstâncias do 
tempo da entrevista” (MEIHY; RIBEIRO, 2011, p. 22). 

 

Para a construção do acervo de história oral, o Sesc SP contratou a 

consultoria do Núcleo de História Oral da USP (NEHO / USP). Essa se deu em 

função da necessidade da sistematização dos registros que envolvem as 

memórias de pessoas que participaram no desenvolvimento das ações 

programáticas da instituição. O método utilizado pelos pesquisadores do NEHO 

consiste na pesquisa e elaboração de um projeto que norteiam as ações 

realizadas, gravações de entrevistas, transcrição literal, a edição do texto, que 

envolvem as etapas de textualização e transcriação das entrevistas (MEIHY; 

HOLANDA, 2010). Soma-se a essas ações: a criação/desenvolvimento de um 

instrumento que viabiliza a cessão do material, e as devolutivas para 

comunidade, que envolvem produções como livros, doações de documentos e 

produções que subsidiam novas pesquisas acerca do tema. Dessa forma, a 

história oral, 

 

É um recurso moderno usado para elaboração de registros, 
documentos, arquivamentos e estudos referentes à experiência social 
de pessoas e grupos. Ela é sempre uma história do tempo presente e 
também reconhecida como história viva (MEIHY; HOLANDA, 2010, p. 
17). 
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Segundo Ferreira e Amado (2010, p. 12) é possível atribuir status e 

categorizar a produção em história oral “em perspectiva técnica, metodológica e 

disciplinar''. Cada dimensão, com suas peculiaridades e diferenciações é 

considerada importante no que confere ao enriquecimento do debate acerca dos 

trabalhos que levam em consideração a experiência do sujeito em um passado 

recente por meio da oralidade. 

Para a formação do banco de entrevistas da instituição, levou-se em 

consideração o registro das particularidades vivenciadas por seus 

colaboradores. 

 

A HO se sustenta, sobretudo, na atividade de rememorar e no jogo 
entre memória e identidade. Durante o diálogo em história oral o 
informante faz escolhas memoriais, movido pelos engajamentos do 
presente, pelas rememorações do passado e aspirações do futuro 
(GILL; SILVA, 2021, p. 1). 

 

Atualmente, o banco de entrevistas de história oral do Sesc SP é 

composto por projetos que refletem algumas de suas ações programáticas, ou 

contextos relacionados, como por exemplo, os processos que envolvem a 

construção e abertura de Unidades; ou de ações para promoção de bem estar, 

o projeto Sesc Verão; e programas que estiveram em funcionamento em dado 

período da história da Instituição, como as Unidades de Orientação Social, 

UNIMOS, que atuou entre os anos de 1965 a 1976, dentre outros. Logo, essas 

narrativas, associadas às experiências profissionais, poderão colaborar em 

inserir essas histórias em uma relação com as diferentes maneiras de registrar, 

transmitir e interpretar os fatos, os acontecimentos pessoais, familiares e sociais. 

(COLABONE, 2003). 

O banco de entrevista de história oral, repositório no qual essas 

entrevistas encontram-se armazenadas e disponibilizadas para público, é 

composto por 13 projetos e uma centena de entrevistas devidamente cedidas 

para usos em fins de pesquisas. Parte desse acervo está sendo tratada pela 

equipe, e envolve os trabalhos de edição, conferência com o entrevistado e os 

aspectos legais, como uso de um instrumento de cessão para autorização do 

uso da documentação produzida, conforme as orientações fornecidas pelo 

NEHO/USP durante a realização da consultoria. 
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Para as entrevistas gravadas sobre o histórico que compõe o projeto 

Bienal Naïfs do Brasil, foi utilizada história oral temática4, modalidade que 

engloba projetos de pesquisa que desejam esclarecer temas de pesquisas por 

meio dos relatos de pessoas. Esse é um dos gêneros mais comuns de pesquisas 

em história oral que também pode ser utilizado como técnica auxiliar para 

organização de acervos. No desenvolvimento de pesquisas com enfoque 

temático há um destaque maior sobre um assunto prévio que será tratado pelo 

entrevistado ao longo da gravação da narrativa, sobre o qual ele poderá elucidar 

algo. Mas, ainda assim, os aspectos subjetivos permanecem, em virtude da 

busca pela compreensão de um dado acontecimento sob a ótica daquele que 

vivenciou. Geralmente elabora-se um roteiro para a condução do encontro, de 

modo que o entrevistado disserte sobre o tema em foco a partir de perguntas 

realizadas por aqueles que conduzem a entrevista. (CARVALHO; RIBEIRO, 

2013) 

Para o projeto de pesquisa sobre as edições das Bienal Naïfs do Brasil 

foram gravadas em formato áudio 24 entrevistas, que foram transpostas para o 

código escrito e transformadas em textos narrativos para compor o acervo do 

Sesc Memórias. Todas passaram pelos processos relacionados ao tratamento 

de entrevistas provenientes da modalidade da história oral temática - transcrição 

literal e edição parcial do texto5. Atualmente 12 delas estão finalizadas, isto é, 

cedidas conforme instrumento de cessão elaborado pela Assessoria Jurídica do 

Sesc SP, e encontram-se disponibilizadas em formato impresso para usos em 

fins de pesquisas - textos conferidos pelos entrevistados, registrados e 

disponibilizados no acervo, mediante a solicitação prévia. 

O grupo de colaboradores foi se constituindo ao longo da realização das 

gravações, incluindo o quadro de gerentes, técnicos da área de programação, 

serviços, comunicação e ainda por alguns curadores e jurados de algumas 

edições. A aproximação com pessoas de diferentes campos da ação do Sesc 

 
4 Conforme o documento Manuais Sesc Memórias: práticas de preservação e guarda da 
documentação institucional, história oral temática caracteriza-se como metodologia que “consiste 
em entrevistar um grupo de pessoas para a obtenção de informações mais precisas acerca de 
um dado contexto histórico” (SESC, 2020, p. 29). 
5 “Consiste na retirada dos vícios de linguagens e nas correções gramaticais e de sintaxe, com 
o intuito de proporcionar maior clareza ao texto” (SESC, 2020, p. 30). 
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SP proporcionou descobertas que possibilitaram reunir um conjunto de 

informações que escapam aos registros sistemáticos da documentação. 

Nesse contexto, elaborou-se um roteiro6 a partir da pesquisa prévia em 

acervo, e foi utilizado ao longo da gravação. O objetivo desse roteiro estava em 

contribuir com o processo de rememoração dos entrevistados, de modo que as 

informações contidas fizessem o papel de um elemento disparador das 

lembranças. Embora a história oral seja uma experiência entre pessoas 

“desiguais”, com opiniões políticas diferentes e pertencer a grupos sociais 

diversos, a atmosfera do diálogo deve se propor entre iguais, no “desejo de 

encontrar um terreno e uma linguagem comum, que possibilitem a troca” 

(PORTELLI, 1997, p. 19).Logo, o objeto de estudo desta pesquisa é composto 

por documentos que refletem os conteúdos das narrativas sobre as Bienais 

Naïfs, captadas por meio da metodologia de história oral e disponibilizadas no 

acervo de documentação do Sesc Memórias. Por esse motivo, o trabalho de 

análise foi realizado a partir de dados secundários (GIL, 2002), que foram 

coletados e tratados pela equipe técnica do Sesc Memórias, conforme consta no 

registro de documentação desse acervo. 

Dessa forma, a escolha do conjunto documental das entrevistas que 

compõem o objeto de análise desta pesquisa, pautou-se em espelhar a “adoção 

de uma linha prioritariamente educativa implementando e desenvolvendo 

iniciativas que favoreçam a qualidade de vida e um espírito de cidadania, cujos 

valores apontam uma democracia solidária” (SESC, 2010). Neste sentido, os 

usos da história oral buscam contribuir com a construção das memórias, o 

aprofundamento das reflexões e o fomento das pesquisas sobre as ações do 

Sesc SP. 

 

1.2 Percursos da pesquisa e seleção da documentação 
 

O objeto de estudo referente a esta pesquisa encontra-se armazenado no 

acervo do Sesc Memórias – documentação composta por entrevistas captadas 

por meio da metodologia de história oral. A construção metodológica deste 

trabalho é de abordagem qualitativa e está baseada em uma pesquisa ex-post 

 
6 “(...)cuja função é a de balizar o andamento da entrevista, de acordo com os objetivos contidos 
no projeto” (idem., 2020, p. 29). 
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facto (GIL, 2002), cuja variável constitui-se como fator preponderante para 

averiguarmos a hipótese da memória enquanto um valor a ser cultivado, em um 

contexto permeado acerca do debate sobre o currículo e seus atos em uma 

instituição cultural atuante no campo da educação não formal. 

A partir desse constructo, procuramos identificar situações que se 

desenvolveram com ações relacionadas ao ato de se registrar as memórias, 

levando em consideração as questões ligadas aos processos subjetivos e 

experiências das pessoas que se dispuseram a participar das entrevistas e, 

desse modo, trabalhar com os dados e informações que essas narrativas nos 

fornecem. A posição assumida nos parece pertinente, de modo a buscarmos um 

processo aproximativo, nunca definitivo ou absoluto, sobre a relação entre 

educação e memória a partir de um conjunto documental armazenado em um 

centro de memória institucional. 

Com base nesses pressupostos, delineou-se um processo de pesquisa 

mediante abordagem qualitativa, por acreditarmos que esta proporciona uma 

visão holística dos fenômenos, ao mesmo tempo em que considera os 

componentes do contexto em suas interações e influências recíprocas (ANDRÉ; 

GATTI; 2008). Segundo Gil (2002, p. 57), as pesquisas nas quais se considera 

a análise documental “são importantes não porque respondem definitivamente a 

um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, 

então, hipóteses que conduzem à sua verificação por outros meios”. Neste 

sentido, de acordo com Ribeiro (2021), consideramos importante conhecer, por 

meio da análise das narrativas, os argumentos apresentados pelos entrevistados 

que revelam os seus aspectos identitários e subjetivos, associados ao cotidiano 

de trabalho nas edições da Bienal Naïfs do Brasil. Logo, o que se aponta, 

portanto, é uma possibilidade de uma análise hermenêutica, nas bases 

apresentadas por Geerts, para a interpretação das culturas” (RIBEIRO, 2021, p. 

8). 

Segundo Pollak (1992), outro fator que atua nas recordações e as tornam 

um fenômeno coletivo são os pontos relativamente invariantes das memórias, ou 

seja, existem determinados acontecimentos que, mesmo sendo peculiares a 

cada indivíduo, são também comuns ao grupo. Essas lembranças tornam-se 

reais e são aceitas devido a sua relação com cotidiano vivido por outras pessoas 

do mesmo grupo. Entretanto, cada indivíduo apresenta pontos diferentes sobre 
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o mesmo evento, o que garante a diversidade de informações e possibilidades 

de criação de novos campos de conhecimentos por meio dos estudos dessas 

recordações. 

No campo investigativo consideramos como trabalho realizado a seleção 

e coleta de documentos provenientes do Sesc Memórias, seguida da análise dos 

mesmos. Os procedimentos adotados para uso da documentação daquele 

acervo, buscaram seguir as normativas de acesso ao material cedido pela 

instituição para usos em fins de pesquisas. Para isso, utilizaremos um aporte 

teórico que permite tecer relações entre educação não formal e memória, 

considerando os aspectos subjetivos das experiências vivenciadas por um grupo 

de pessoas ligadas aos trabalhos desenvolvidos nas edições da Bienal Naïfs do 

Brasil.  

O fato de a pesquisadora também atuar nos trabalhos de realização das 

entrevistas e na organização desse acervo, contribuiu para diferentes 

percepções e abordagens, no sentido de localizar nessas narrativas informações 

que criam pontos de convergências ou complementam-se com outras frentes de 

documentação no acervo. Porém, essa aproximação exigiu uma conduta crítica, 

cujas ações se pautaram por uma postura ética, em comunhão com 

procedimentos metodológicos e no diálogo com os referenciais teóricos 

propostos. Logo, esta pesquisa, 

 

(...) prevê também a elaboração de um trabalho reflexivo, crítico, plural 
e complexo, cuja análise não é ação mecânica – que recorta e cola 
partes, mas é exercício de compreensão e montagem de 
interpretações e diálogos que constroem caminhos para compreensão 
de relações, de perspectivas e de movimentos sociais, culturais e 
históricos mais amplos (RIBEIRO, 2021, p. 9). 

 

Nos usos de documentos provenientes de um centro de memórias em 

investigações educacionais, devemos levar em consideração não somente os 

tipos documentais elencados para pesquisa, mas as possibilidades 

interpretativas a partir da escolha metodológica para defesa da hipótese. Prado 

(2010) confirma que o caminho escolhido e as análises realizadas em pesquisas 

acadêmicas, suscitam novas possibilidades de descobertas acerca de um dado 

acontecimento. Logo, esse é um trabalho contínuo que requer o estabelecimento 
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de relações entre o objeto a ser estudado e o aporte teórico que embasa as 

possíveis interpretações obtidas por meio da documentação selecionada. 

Nesta pesquisa o conceito adotado por documento, derivado do vocábulo 

docere, possui em um dos seus significados a palavra “ensinar” (LE GOFF, 2003, 

p. 526) e ultrapassa a ideia de textos estáticos e impessoais. Como fonte de 

pesquisa, consideramos os elementos da oralidade presentes nos textos 

construídos, fruto da relação entre entrevistado e pesquisador. Esses 

documentos serão utilizados como fontes de informações, que poderão trazer 

elementos que contribuam em elucidar determinadas questões relacionadas aos 

usos das entrevistas de história oral na construção de ações educativas em uma 

instituição de educação não formal. Ainda segundo Le Goff, 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é 
um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças 
que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto 
monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador 
usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa (LE 
GOFF, 2003, p. 536). 

 

Conforme Tanus, Renau e Araújo (2012, p. 160), “(...) os documentos 

abrem caminho para a formação da memória da humanidade, 

independentemente dos formatos e suportes em que são registrados pelo 

homem”. Aqui também incluímos o seu armazenamento, difusão e a garantia de 

acesso daqueles documentos por diferentes instituições como ação educativa, 

de modo a fazerem parte de uma comunidade e evidenciarem sua relevância 

para a vida coletiva.  

Nesse contexto, a memória está a serviço do tempo presente, propõe-se 

extrapolar a dimensão temporal e carrega consigo uma representação seletiva 

de um passado – escolhemos o que lembramos e o que esquecemos, bem como 

as significações que queremos dar a essas lembranças (SANTOS, 2020). Ao 

lembrarmos, retomamos o passado a partir das experiências contidas no tempo 

presente, e são essas percepções, aliadas às lembranças guardadas pelos 

grupos sociais, que constituem a memória coletiva (LE GOFF, 2003). Dessa 

forma, analisar os documentos portadores das narrativas memorialísticas, 

confere novas possibilidades para construção de conhecimentos, a partir da 
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subjetividade e experiências das pessoas que vivenciaram um determinado 

momento da história do Sesc SP. 

No caso das entrevistas realizadas com o uso da metodologia de história 

oral, as questões ligadas ao processo de construção das memórias é algo 

importante a ser refletido. Como apontam Maria Lúcia Carvalho e Suzana Ribeiro 

(2013, p. 14), os registros vindos dessa metodologia não são a restauração ou o 

resgate do passado tal como ele foi, sua construção “é feita a partir de seleções 

e organizações de sentido e escolhas vocabulares realizadas por quem narra 

uma história”. Logo, trabalhar com a análise documental contribui para a “(...) 

observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, 

conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre 

outros.” (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 2). 

Para esta pesquisa, foram selecionadas 3 entrevistas cujo critério de 

escolha relaciona-se ao conteúdo apresentado pelos entrevistados, 

proporcionando o intercâmbio das experiências profissionais e suas vivências, 

que compõem o processo identitário de cada entrevistado. Este por sua vez 

constitui-se por meio da construção, trocas, sensações e emoções expressas, 

através do diálogo estabelecido na relação entre entrevistado e entrevistador. 

Nesse contexto, o roteiro contribuiu em aguçar as memórias dos envolvidos e, 

com isso, fez que os três apresentassem alguns pontos de similaridade: como o 

fato de apreciação da arte naïf e seu contexto de produção para além do 

exercício profissional e o pensamento crítico acerca das ações institucionais 

sobre um dado acontecimento. Soma-se a isso, essas pessoas terem funções 

de trabalho que os aproximam dos artistas e da programação que envolve os 

“bastidores” da lida diária da exposição, o contato e recebimento/devolução das 

obras, montagem, manutenção do espaço expositivo e o convívio com uma 

parcela do público.  

Os documentos são compostos pelas histórias contadas por funcionários 

que voluntariamente se prontificaram a compartilhar suas vivências e permitiram 

o registro dessas experiências, a armazenagem no acervo da instituição e 

autorizaram seu uso em pesquisas sobre o Sesc SP e o contexto que envolvem 

as atividades realizadas durante algumas das edições da Bienal Naïfs do Brasil. 

Optamos em preservar a identidade de cada entrevistado denominados nesta 

pesquisa pelas abreviações ME, MA e OS. O motivo pelo qual realizamos essa 
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escolha, se deu pelo fato de dois desses entrevistados ainda fazerem parte do 

quadro funcional da instituição no momento de realização desta investigação. 

Utilizaremos alguns trechos que respondem aos anseios desta pesquisa, de 

modo que a íntegra da documentação se encontra em posse da instituição, 

sendo consultada por pesquisadores de diferentes instituições mediante 

solicitação via agendamento. 

A aproximação com essas pessoas proporcionou novos olhares acerca 

das ações institucionais, ao reunir um conjunto de informações que extrapolam 

registros da documentação de modo apresentar alguns elementos inerentes a 

um processo educativo, que envolve a subjetividade. Assim, 

 

(...) entendemos esse ato de “narrar” como uma formação (Bildung), 
capaz de ligar os diversos campos da cultura (música, literatura e artes 
plásticas, por exemplo) num jogo de imagens em que a formação se 
dá por mimesis ou imitação transfigurada. Assim, a Bildung “designa 
uma das figuras históricas determinantes - talvez a última, sublima 
Berman - do que ainda hoje entendemos como cultura, ao lado de 
παιδεια (paidéia), eruditio e Aufklärung” (SUAREZ, 2005, p. 192). 

 

Diante desse cenário, a análise dessas entrevistas torna-se condição 

necessária para estabelecermos possíveis conexões entre os estudos das 

narrativas orais com a produção curricular da instituição, no intuito de contribuir 

com novos olhares para as ações educativas realizadas pelo Sesc SP.  

As narrativas selecionadas também dialogam com o conjunto documental 

armazenado no acervo do Sesc Memórias, e colaboram para compreensão 

sobre as ações, mudanças e permanências, contidas nas memórias que 

envolvem a constituição das exposições Bienal Naïfs do Brasil. Dessa forma, 

essas abordagens remetem-se aos conceitos de uma educação humanizadora, 

na qual há integração das experiências do humano adquiridas ao longo da vida. 

A análise dos conteúdos apresentados nos documentos será realizada de 

modo qualitativo, levando em consideração os aspectos ligados à ideia dos atos 

de currículo que permeia o contexto de construção dessas narrativas. Aqui a 

tarefa da pesquisadora está ligada à interpretação e análise desse material, 

considerando o conteúdo simbólico representado na subjetividade contida na 

elaboração dessas memórias, construídas em um contexto que envolve a 

organização de um projeto, a escolha das entrevistas e a sua análise (RIBEIRO, 

2021). 
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Nas entrevistas serão considerados os seguintes aspectos que 

corroboram com a hipótese do uso de entrevistas de história oral em processos 

de aprendizados, dentro de um contexto de educação não formal, no qual a 

memória é considerada um valor a ser cultivado em uma dada cultura 

institucional: 

 

● Contexto de aprendizado - incluindo a formação dos atos de currículo do 
Sesc SP em um contexto de educação não formal 

● Intencionalidade pedagógica - como observamos esse movimento nas 
narrativas selecionadas no acervo Sesc Memórias 

 

Diante desse cenário, esta pesquisa, liga-se à discussão proposta por 

Sacristán (2000) e Macedo (2013) de modo a corroborar com a hipótese sobre 

o cultivar os registros das narrativas orais contribuir sobre o pensar crítico a 

respeito da Instituição, permitindo à sociedade conhecer os seus processos a 

partir das memórias daqueles que são realizadores das atividades 

disponibilizadas pelo Sesc SP. 

Em uma análise preliminar, observamos que o roteiro contribuiu com o 

processo de registro à medida que trouxe elementos da história institucional que 

despertaram algumas percepções nos entrevistados e contribuíram para 

reflexão sobre o referido assunto. No documento cedido e disponibilizado para 

público, essas perguntas também ficaram registradas, de modo a enriquecer o 

repertório de informações acerca dos assuntos abordados ao longo da 

construção da narrativa. Dessa forma, a organização desta entrevista permite a 

aproximação com as teorias de Galperin (2009) e Vygotsky (1998) no que se 

refere ao aprendizado em pares, tocando em um dos pontos de possível estudos 

relacionados à realização das entrevistas. 

Ao colocar-se no movimento da narrativa - o falar, escutar, ler e escrever 

-, abre-se a possibilidade para geração de perguntas e interrogações sobre o 

que se apresenta como aquilo que se espera ser (LAROSSA, 2000). Dessa 

forma, tanto os entrevistados, quanto os entrevistadores colaboram em um 

processo de aprendizagem no qual memória e experiência estão intimamente 

ligadas, contribuindo para a aprendizagem daqueles que interagem com os 

documentos em diferentes momentos sobre a cultura institucional. 
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A etapa seguinte, é constituída pela análise do conjunto documental de 

entrevistas provenientes do Sesc Memórias relacionada ao tema Bienal Naïfs do 

Brasil. Com isso, busca-se a ampliação do escopo analítico deste material 

levando em consideração o reconhecimento do processo de construção do 

acervo Sesc Memórias, em especial aquele relacionado às entrevistas de 

história oral, o recorte realizado para seleção das entrevistas e as relações 

tecidas com os temas tratados por esta pesquisa. 

 

1.3 Memórias, narrativas e as fontes de pesquisa no campo da educação 
não formal 

 

As memórias, construídas por meio dos relatos narrativos, dos 

funcionários do Sesc SP durante o processo das entrevistas oportunizam a 

reflexão sobre as relações das histórias individuais com o contexto social e a sua 

relação com a instituição, a partir do significado que envolve o debate sobre 

currículo e seus atos, associado aos conceitos de experiência e subjetividade no 

campo da educação não formal. A relação entre educação, experiências e 

memórias coloca esses funcionários como protagonistas de seu discurso e, 

consequentemente, em uma posição de contribuição ao processo histórico vivido 

por ele. Desse modo, as fontes desta pesquisa são justamente essas narrativas 

construídas durante o processo de entrevista. Neste caso, as entrevistas nos 

dão acesso às experiências e possibilitam uma articulação ulterior desse 

conhecimento e sua inclusão em um diálogo cultural mais amplo. (PORTELLI, 

2016). 

O ato de narrar a si mesmo e suas memórias abre a possibilidade de 

compreensão da continuidade do processo criativo que envolve a construção de 

memórias e as possíveis interpretações decorrentes de suas releituras. Então, 

compreende-se que essas narrativas contribuem para inserir essas histórias em 

uma relação com as diferentes maneiras de registrar, transmitir, interpretar os 

fatos inseridos e compartilhar seus significados e sentidos que emergem em 

novos atos de currículo no contexto da história do Sesc SP. 

De acordo com Gadotti (2005), uma das características da sociedade do 

conhecimento é a criação de múltiplas oportunidades de aprendizagem. Nesta 

sociedade, marcada pelo uso das tecnologias e mídias digitais e da conexão em 
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redes, além da escola, é possível aprender em outros espaços como empresas 

e espaços sociais como os museus, centros de memórias e instituições culturais, 

somados aos espaços domiciliares e às redes sociais da internet (ALMEIDA; 

VALENTE, 2014). 

Por meio dessa interlocução, foi possível vislumbrar e estabelecer 

relações entre memória, história oral e educação, à medida em que cultivar os 

estudos acerca dos registros das narrativas orais, contribuir com o pensar crítico 

a respeito da instituição, permite à sociedade conhecer os seus processos a 

partir das memórias daqueles que são realizadores das atividades 

disponibilizadas pelo Sesc SP. Logo, esse diálogo permitirá a interação entre os 

acontecimentos e o aporte teórico adotado para análise do material selecionado. 

Como apontado por Prado (2010, p. 127), “as hipóteses elaboradas após 

o conhecimento do contexto documental e dos conteúdos que eles trazem, 

esclarecem paulatinamente os caminhos a serem trilhados pela pesquisa”. 

Nesse contexto, fazer as análises dos documentos dessas narrativas à luz da 

temática do currículo, poderá contribuir com a criação de novos significados e 

ampliação dos conhecimentos de práticas educativas em um ambiente de ensino 

não formal. 

Para o cultivo de novas perspectivas de ações curriculares, torna-se 

necessário considerar o saber fazer dos sujeitos como base para construção de 

conhecimentos em um processo autônomo e democrático (ALMEIDA; 

VALENTE, 2014). Nesse contexto, fazer conexão entre os estudos das 

narrativas orais com a produção curricular da do Sesc SP possibilita a recriação 

de significados e ampliação dos conhecimentos acerca da instituição. Desse 

modo, conhecer como se deu a composição das ações que envolvem a sua 

missão, viabiliza uma análise qualitativa das entrevistas, à medida que essas 

ofereçam pistas sobre as ações desenvolvidas pela instituição ao longo do 

tempo. 
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2. Sesc SP e seus “atos de currículo” no campo da educação 
não formal 

 
Como ponto de partida para compreensão das ações do Sesc SP no 

campo educativo, iniciamos as reflexões acerca da temática do currículo em um 

espaço de educação não formal. Para fundamentação desta pesquisa, busca-se 

estabelecer debates entre os eixos currículo e seus atos (MACEDO, 2011; 2013), 

relacionando com as experiências e subjetividade dos sujeitos curriculares 

(DEWEY, 1976) no campo da educação não formal (GOHN, 2010; 2014). Tal 

abordagem busca compreender as novas dimensões que a teoria crítica 

proporciona ao currículo e o redimensionamento, também, de nossa percepção 

sobre aquele como um campo dinâmico e relacional das instituições educativas 

e seus atores sociais. 

Segundo Maria da Glória Gohn (2010), um dos aspectos básicos da 

educação não formal é que a aprendizagem se dá por meio da prática social, de 

modo que as experiências das pessoas, associadas à coletividade, podem 

contribuir com mudanças e transformações sociais. Nesse contexto, a produção 

de conhecimento decorre de ações interativas entre as pessoas e o contato com 

situações-problemas, nas quais os novos saberes, favorecidos pela 

comunicação, ocorrem fundamentalmente por meio do estímulo da criatividade. 

Desse modo, conhecer como se deu a composição das matrizes das ações 

curriculares do Sesc SP possibilita uma análise qualitativa das entrevistas de 

história oral, armazenadas no acervo Sesc Memórias, à medida que essas 

ofereçam pistas sobre os aportes teóricos utilizados pela instituição para pensar 

as suas ações e proporcionar a reflexão crítica sobre essas práticas. 

O ato de educar possui o papel de propiciar às pessoas a condição de se 

desenvolver enquanto sujeito crítico e atuante na comunidade em que vive. O 

educador, mediador do conhecimento, estabelece uma relação horizontal 

pautada pelas experiências dos integrantes daquele projeto, instigando-os a 

conhecer-se e a atuar no mundo em que vivem. Assim, reconhecer a construção 

de um currículo pautado em práticas emancipadoras, permite a produção de 

saberes que buscam o encontro com a diversidade de que somos compostos 

enquanto seres culturais e sociais.  
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Valente e Almeida (2014, p. 35) definem a educação não formal como a 

organização e realização de um conjunto de atividades em locais que se 

destinam “a atender clientelas de aprendizes identificáveis e com objetivos de 

aprendizagem específicos, podendo ser desenvolvida por grupos comunitários e 

outras organizações”. É um campo educacional que possui autonomia e 

independência, com intencionalidade e sistematização, liga-se a outras áreas do 

conhecimento com intuito de trazer a reflexão e provocar mobilizações e 

mudanças. 

Para Renata Fernandes (2016), diferentemente dos espaços de educação 

formal e escolar, na educação não formal há articulação dos conhecimentos por 

meio de projetos de modo que a formação das pessoas possa acontecer em um 

contexto que preza a flexibilidade, e o contato com temas que buscam suprir as 

necessidades de um dado grupo no tempo presente. Logo, a conciliação das 

diferentes formações se faz necessária, pois aquelas, mesmo apresentando 

diferentes experiências, se complementam. 

Dessa forma, a educação não formal envolve processos criativos na 

construção de saberes, trazendo em seu bojo a dialogicidade como um dos 

pilares para o desenvolvimento de atividades por meio de proposições coletivas. 

As relações tecidas nesses espaços objetivam cultivar um processo 

emancipatório, que fornece condições de unir a política e a cultura, com novas 

possibilidades de ser, estar e agir no mundo. 

Nesse sentido, Gadotti (2005) pondera sobre o papel menos hierárquico 

e burocrático que a educação não formal desempenha nas ações formativas e 

nos aspectos relacionados à duração de tempo, sistemas de progressão e a 

emissão de certificações. Entretanto, para esse autor, não se deve estabelecer 

fronteiras enrijecidas entre educação formal e não formal de modo que 

 

Na escola e na sociedade, interagem diversos modelos culturais. O 
currículo consagra a intencionalidade necessária na relação 
intercultural pré-existente nas práticas sociais e interpessoais. Uma 
escola é um conjunto de relações interpessoais, sociais e humanas 
onde se interage com a natureza e o meio ambiente. Os Currículos 
monoculturais do passado, voltados para si mesmos, etnocêntricos, 
desprezavam o “não formal” como “extra-escolar”, ao passo que os 
currículos interculturais de hoje reconhecem a informalidade como uma 
característica fundamental da educação do futuro. O currículo 
intercultural engloba todas as ações e relações da escola; engloba o 
conhecimento científico, os saberes da humanidade, os saberes das 
comunidades, a experiência imediata das pessoas, instituintes da 
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escola; inclui a formação permanente de todos os segmentos que 
compõem a escola, a conscientização, o conhecimento humano e a 
sensibilidade humana, considera a educação como um processo 
sempre dinâmico, interativo, complexo e criativo (GADOTTI, 2005, p.4). 

 

Tal compreensão implica que, enquanto processo, a concepção de 

currículo como resultado de diversas ações desenvolvidas em instituições 

educacionais, está intimamente ligada ao direito de aprender em um ambiente 

autenticamente democrático. Ela também permite a ressignificação da relação 

entre ensino e aprendizagem, com vistas à consideração das vivências como 

ponto de partida para o estabelecimento de novas conexões com o 

conhecimento. A construção do currículo está intimamente interligada pelos 

contextos em que as instituições estão inseridas. Logo, observa-se a 

necessidade de expandir tais experiências para além dos conteúdos 

tradicionalmente trabalhados em disciplinas específicas, muitas vezes 

fragmentadas e com fronteiras rígidas (FELÍCIO, 2011). 

Moreira e Silva (1994) ao proporem discussões sobre Currículo, levam em 

consideração a sua carga de historicidade amplificadas para outras esferas do 

processo educativo, que integram as vivências como parte do processo de 

aquisição de conhecimentos. O Sesc SP ao se preocupar com o registro de suas 

narrativas, sob o prisma das experiências de seus funcionários, propõe-se levar 

em consideração a relação daqueles com a instituição, proporcionando, desse 

modo, possíveis reflexões sobre a relevância dos debates entre currículo e 

subjetividade. 

Logo, trabalhar com as entrevistas armazenadas no Sesc Memórias, em 

um contexto de educação não formal e na perspectiva dos atos de currículo, 

possibilita acessar experiências que se tornam um dos meios para compreensão 

de como a relação estabelecida entre entrevistado e entrevistadores 

representam conhecimentos acerca da história institucional, a partir da relação 

com o contexto no qual aqueles estão inseridos. A reflexão sobre essa 

documentação está pautada nas experiências relatadas pelos entrevistados, 

bem como a forma como esta é compartilhada no acervo Sesc Memórias. 

A seguir abordamos algumas concepções de currículo que são tratadas 

de acordo com premissas teóricas que se aproximam desta pesquisa. Dessa 

forma, buscamos conhecer como são construídas as ações educativas do Sesc 
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SP, e como algumas mudanças ocorridas ao longo do tempo refletem na 

documentação armazenada no acervo Sesc Memórias. 

 

2. 1 Currículo e suas concepções 
 

A ideia de currículo como um conceito polissêmico e construído dentro de 

um contexto educacional, foi defendida por inúmeros autores ao longo do tempo. 

Para compreender os elementos que permeiam o currículo, há que se lançar 

mão de um instrumental teórico composto por análises que consideram os 

contextos culturais, políticos e econômicos, que movimentam e transformam os 

sujeitos e os espaços educativos. 

Nesta pesquisa compreendemos que um currículo em ação assume as 

características de “algo vivo, dinâmico e em constante construção com e a partir 

dos sujeitos que com ele interage” (ARAUJO; SILVA, 2016, p. 461). Tomaz da 

Silva (1999), a partir de uma perspectiva das teorias pós-críticas, possui a 

seguinte compreensão do currículo: 

 

O currículo tem significados que vão muito além daqueles com os quais 
as teorias tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, 
território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 
viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 
vitae: no currículo se forja a nossa identidade. O currículo é texto, 
discurso, documento. O currículo é documento de identidade (SILVA, 
1999, p.50). 

 

Caracterizando o currículo como “autêntico território contestado”, 

Abramovicz (s.d.) se aproxima das proposições de Moreira e Silva (1994), nas 

quais as relações de poder, inerentes a esse campo, relevam as ambivalências 

contidas em um processo educativo. Dessa forma, a organização do currículo 

está intimamente ligada ao seu contexto de produção, nas quais suas funções 

têm por objetivo englobar as múltiplas necessidades dos espaços educativos, 

coadunadas com o desenvolvimento de uma dada sociedade. 

Para Moreira (1997, p. 11), o currículo, utilizado por diferentes 

sociedades, caracteriza-se como um instrumento potente e significativo tanto no 

que compete aos “processos de conservação, transformação e renovação dos 

conhecimentos historicamente acumulados, como para socializar as crianças e 

os jovens segundo valores tidos como desejáveis”. Sendo assim, o currículo não 
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se restringe ao caráter didático e tem se apresentado como uma proposta para 

além de conhecimentos básicos, e “em virtude da importância desses processos, 

a discussão em torno do currículo assume cada vez mais lugar de destaque no 

conhecimento pedagógico” (idem, 1997, p.11). Dessa forma, o currículo não 

pode ser dissociado do contexto político, cultural e social no qual se encontra 

inserido. 

O processo de escolarização em uma dada sociedade, segundo Trindade 

e Cosme (2012), não acontece ao acaso e por acaso, sim está submetido aos 

conceitos embutidos em sua proposta curricular. Sua construção, muitas vezes, 

se dá para responder a dada necessidade, como a unificação política e territorial 

de um espaço, a “padronização” de comportamentos e ações sociais, ou ainda 

a universalização de elementos de escrita e leitura, que interferem na forma 

desses sujeitos lerem o mundo ao seu redor. 

Já o currículo como forma de organização dos conhecimentos e 

experiências, tem sido colocado em perspectiva, na qual sua vinculação está 

relacionada à construção da cidadania e do cidadão (MOREIRA; SILVA, 1994). 

Moreira e Silva ainda destacam a necessidade de novas análises e abordagens 

no campo, que além de potencializar a renovação, fomentam pesquisas sobre 

as relações estabelecidas entre os personagens que compõem espaços 

educativos. Para isso, exploram a associação entre os temas currículo, 

ideologia, cultura e poder, a fim de provocar e ressignificar as abordagens acerca 

do assunto. 

Nesse sentido, o currículo é algo evidente, que se faz presente e, 

independente de como seja denominado, precisa estabelecer relações entre 

aquilo que foi aprendido e vivenciado. No sentido de que os conhecimentos 

construídos e compartilhados possam contribuir com a atuação na vida 

cotidiana. Dessa forma, “a metodologia aplicada deve propiciar ao aluno 

condições de fazer ligações entre o que aprende em sala de aula e o que exercita 

na prática diária” (BARBOSA; MULLER, s.d., p. 23). 

Araújo e Silva (2016), nos alerta para a concretização dos fins sociais e 

culturais que se atribui ao currículo nas perspectivas da educação escolarizada, 

isto é, sobre sua ação de interligar sociedade e espaços educativos. Recorrem 

a Sacristán (2000) para reforçar a ideia do currículo como um campo prático, isto 

é, os pesquisadores precisam estudá-lo “como território de intersecção de 
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práticas diversas que não se referem apenas aos processos de tipo pedagógico, 

interações e comunicações educativas” (ARAÙJO; SILVA, 2016, p.460). Para 

Gimeno Sacristán, a concepção de currículo é ampla e dinâmica, transcendendo 

questões burocráticas e de didatismos. Isto significa que localizamos no currículo 

componentes diversos, que se entrecruzam nas dimensões social e cultural, 

atravessando o ambiente escolar e cristalizando-se nas práticas pedagógicas. 

Dessa forma, observa-se a necessidade de expandir o conceito para além dos 

conteúdos trabalhados no contexto da educação formal, com suas fronteiras 

rígidas e conhecimentos fragmentados. 

Santos e Casalis (2009, p. 210-211), também dialogam com as análises 

de Sacristán sobre a temática curricular, levando em conta a elaboração do 

currículo como um processo social cujos fatores “lógicos, epistemológicos, 

intelectuais e determinantes sociais, como poder, interesses, conflitos simbólicos 

e culturais, propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, raça, 

etnia e gênero” convivem lado a lado em seu processo construtivo. Os autores 

ainda consideram o currículo como uma prática complexa e central em um 

projeto pedagógico, sendo que as manobras empreendidas revelam juízos de 

valores e evidenciam visões de mundo. Portanto, 

 

o currículo não é um elemento neutro de transmissão do conhecimento 
social. Ele está imbricado em relações de poder e é expressão do 
equilíbrio de interesses e forças que atuam no sistema educativo em 
um dado momento, tendo em seu conteúdo e formas a opção 
historicamente configurada de um determinado meio cultural, social, 
político e econômico (SANTOS; CASALIS, 2009, p. 211). 

 

Desta maneira, torna-se necessário ter clareza e compreensão da 

concepção de currículo e de seus atos em uma instituição educativa, de tal forma 

garantir práticas relevantes que promovam mudanças na vida das pessoas. 

A concepção de currículo de Sacristán (1999; 2010) contribui com a 

ampliação do conceito para além dos significados técnicos e administrativos. 

Detentor de características diversas, o currículo está intimamente ligado ao seu 

contexto social e cultural, que refletem nas práticas realizadas nos espaços 

educativos. Assim, 

 

O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola 
e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a 
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aprendizagem dos alunos; entre a teoria (idéias, suposições e 
aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições 
(SACRISTÁN, 1999, p. 61). 

 

Além de que, o currículo 

 

Não é algo neutro, universal e imóvel, mas um território controverso e 
mesmo conflituoso e a respeito do qual se tomam decisões, são feitas 
opções e se age de acordo com orientações que não são únicas 
possíveis (SACRISTÁN, 2013 p. 23). 

 

Diante de tais argumentos, destaca-se a complexidade que envolve a 

temática relacionada ao currículo, cuja concretização em fins sociais e culturais 

está diretamente ligada ao cenário ideológico e político que envolve os projetos 

no campo da educação formal e não formal. Sendo que, “por meio desse projeto 

institucional, são expressadas forças, interesses ou valores e preferências da 

sociedade, determinados setores sociais, das famílias, dos grupos políticos, etc.” 

(SACRISTÁN, 2013, p. 24). Logo, ao ser colocado em uma moldura mais ampla, 

o currículo pode revelar as relações de poder e contradições existentes em um 

dado modelo educativo. 

 

A importância fundamental do currículo para a escolaridade reside no 
fato de que ele é a expressão do projeto cultural e educacional que as 
instituições de educação dizem que irão desenvolver com os alunos (e 
para eles) aquilo que consideram adequado. Por meio desse projeto 
institucional, são expressadas forças, interesses ou valores e 
preferências da sociedade, determinados setores sociais, das famílias, 
dos grupos políticos, etc. (SACRISTÁN, 2013 p. 24). 

 

Partindo também da concepção do currículo como uma produção 

polissêmica e considerando as dimensões sociais, culturais, políticas, 

econômicas, para sua composição, Sacristán considera que “a educação tem a 

capacidade de servir para o desenvolvimento do humano como indivíduo e 

cidadão, de sua mente, de seu corpo, de sua sensibilidade (SACRISTÁN, 2013, 

p. 24). Dessa forma, podemos compreender a construção dos atos curriculares 

como elemento gestado nas ações cotidianas, presentes nas práticas interativas 

em espaços educacionais, de modo a tecer relações entre as estruturas sociais 

e culturais (OLIVEIRA, 2004). 

Segundo Professor Roberto Sidnei Macedo, 
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(...) chamamos de atos de currículo todas as atividades que se 
organizam e se envolvem visando uma determinada formação, 
operacionalizada via seleção, organização, formulação, 
implementação, institucionalização e avaliação de saberes, atividades, 
valores, competências, mediados pelo processo ensinar/aprender ou 
sua projeção. 
É aí que o ângulo muda e se reconfigura, e atenção da teoria crítica 
volta-se para compreender o que o currículo faz com as pessoas e as 
instituições e não apenas como se faz o currículo (MACEDO, 2007, p. 
38). 

 

Os atos de currículos (MACEDO, 2011), apoiam-se da conceituação de 

Bakhtin (2013) na qual uma ação concreta parte de pessoas que estão situadas 

e conscientes de suas práticas no mundo. Nesse contexto, os atos configuram-

se como ações socioeducacionais, isto é, um currículo em ação, dinâmico e vivo 

praticado pelos atores educativos em seus cotidianos e que se encontra em 

constante construção. “Assim, a experiência no mundo humano é sempre 

mediada pelo agir situado e avaliativo do sujeito, ao qual ele confere sentido a 

partir do mundo como materialidade concreta. O ato, portanto, postula, cria” 

(MACEDO, 2011, p. 46). Nesta pesquisa, o sentido dos estudos está em 

compreender os atos de currículo presentes em uma instituição de educação 

não formal que trabalha com a memória enquanto um valor a ser cultivado. 

Esses “atos” ligam-se ao conjunto de práticas que possibilitam conexões 

com o social e asseguram a criação de estratégias de modo que os sujeitos 

envolvidos no processo educativo tenham autonomia de tornar significativa a sua 

relação de aprendizagem. Por essa razão, a importância de não se estudar 

apenas o currículo da forma como o mesmo se constitui, mas sim de 

compreender os efeitos de seus atos na vida dos sujeitos nos espaços 

educativos. “Não é por outra razão, que em muitos estudos da área, se 

depreende o sentido do currículo como artefato vivencial que engloba as 

diversas formas de aprendizagem que o sujeito obtém como consequência de 

estar sendo escolarizado” (GOMES, 2012, p.27). 

Dessa forma, para Macedo, 

 

A ideia da emergência nos cenários curriculares de etnocurrículos 
propõe desconstruir a noção colonizadora de que currículos seriam 
artefatos pedagógicos feitos tão somente por especialistas e 
legitimados apenas por autoridades culturais e educacionais, 
asseguradas por aparelhos ideológicos institucionalizados. Um 
exemplo é o tão presente estadocentrismo curricular, representado 
pelo grosso das políticas curriculares e suas gramáticas, como 
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parâmetros curriculares, parâmetros em ação, referenciais 
curriculares, diretrizes curriculares etc. (MACEDO, 2013, p. 428). 

 

Os etnométodos, que compõem a dinâmica dos atos de currículo, 

segundo Macedo constituem-se de “[...] maneiras pelas quais as pessoas na vida 

cotidiana, com seus saberes e formas de aprender, suas inteligibilidades, suas 

descritibilidades e analisibilidades, constroem a vida cotidiana, compreendem o 

mundo e resolvem seus problemas no dia-a-dia” (MACEDO, 2010, p. 54). 

Macedo (2010) caracteriza os “atos de currículo” como algo processual, 

de modo que as dinâmicas formativas se instituem no dia de nossas relações, 

configurando-se, dessa forma, como "práxis epistemológico-formativa", que se 

realiza por meio da experiência e sua temporalidade (SANTOS; WEBER, 2013). 

Dessa forma, esse conceito apoia-se nas ações socioeducativas engajadas por 

seus atores na prática do cotidiano. “Nesta concepção o currículo é entendido 

como vivo, dinâmico e em constante construção com e a partir dos sujeitos que 

com ele interage” (ARAUJO; SILVA, 2016, p.460). Essa conceituação pressupõe 

o protagonismo dos sujeitos na dinâmica educativa, ao fazer valer suas 

experiências situadas em um espaço-tempo que abrange funções, competências 

e atores sociais, “envolvendo tomada de decisão sobre três aspectos 

fundamentais – o conteúdo, a forma e a avaliação – em diferentes níveis e 

contextos” (VALENTE; ALMEIDA, 2014, p.1168). 

 

Como um artefato socioeducacional que se configura nas ações de 
conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, implementar/ 
dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, competências e valores 
visando uma “dada” formação, configurada por processos e 
construções constituídos na relação com o conhecimento eleito como 
educativo (MACEDO 2008, p. 24). 

 

Desse modo, ao valorizar os saberes produzidos pelas pessoas a partir 

dos processos interativos e criativos que envolvem a aprendizagem, os atos de 

currículos potencializam e consubstanciam o currículo, na medida em que se 

considera a participação e as experiências das pessoas de modo a interferir e 

alterar os processos curriculares de acordo com as necessidades do grupo. E ao 

levar em consideração as experiências de educadores e aprendizes na 

construção curricular (ABRAMOVICZ, 2001), essas colaboram para formação 

crítica e reflexiva, na qual o conhecimento adquirido pauta-se em um conjunto 
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de ações que possibilitam ao sujeito sua reconstrução contínua de ser e estar no 

mundo. 

Paulo Freire e Dewey, ao longo de suas trajetórias como teóricos e 

educadores, evidenciaram necessidades de mudança do modelo de formação 

acumulativa e depositária para uma prática que envolva a construção de um 

saber crítico e produzido coletivamente. O pensar sobre a prática, nesse caso 

configurada como ponto de partida para o desenvolvimento do processo 

formativo, e a inclusão das experiências na construção curricular foram temas 

preponderantes nas obras desses autores, e são utilizados nos tópicos a seguir 

para compreensão de um contexto educacional em uma instituição de educação 

não formal e permanente. 

 

2.2 Currículo e experiência 
 

Os debates e as reflexões acerca da importância da experiência nas 

práticas educativas estão contemplados em trabalhos de autores que 

compreendem a dimensão do encadeamento formativo, nos quais a curiosidade 

sobre o mundo e a interação com ele, são elementos constitutivos do processo 

de aprendizagem. Dentre eles estão John Dewey (1859-1952) e Paulo Freire 

(1921-1997), que embora tenham atuado em diferentes períodos e contextos, 

suas obras configuram-se como referências no que compete ao valor da 

experiência na construção curricular. 

Assim como Dewey, Paulo Freire também criticava os métodos 

tradicionais utilizados no processo de escolarização, os quais provocavam 

desconexão com a realidade. Ambos abordaram a temática da educação com 

práticas voltadas ao desenvolvimento do pensamento reflexivo e da autonomia, 

de modo que as experiências pregressas e a curiosidade sobre o funcionamento 

do mundo fossem elementos necessários para práticas educativas que prezam 

pela liberdade. Para Dewey e Freire a união entre teoria e prática, experiência e 

pensar, e ação e reflexão no campo da educação crítica, configuram-se como 

categorias essenciais no que toca à valorização de um espaço educativo que 

leva em consideração a dialogicidade, a problematização e a transformação da 

realidade histórica, cultural e social vivenciadas. De forma que 
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(...) a educação é, para ambos, a transformação da própria vida, 
entendida por Dewey como ampliação das possibilidades de vida pela 
aquisição da capacidade de pensar reflexivamente os problemas e por 
Freire como desenvolvimento da consciência crítica que problematiza 
a própria realidade como condição de superação das condições 
históricas opressoras do sistema capitalista (MURARO, 2012, p. 218). 

 

Soma-se a isso: 

 

A crítica deweyana à educação tradicional ecoa profundamente na 
obra de Freire, especialmente na crítica que este faz à educação 
bancária como “extensão” dos saberes, “comunicados” e neste sentido 
é silenciadora e domesticadora contrapondo-se à educação 
progressista (cf. FREIRE, 1980, 1989, 1998, 2000). Assim, para Freire, 
a educação tradicional serve à adaptação do aluno à ordem existente, 
e uma consciência domesticada, alienada tem sido um grande 
empecilho ao desenvolvimento da vida democrática (MURARO, 2012, 
p. 218). 

 

Para Dewey o espaço escolar deveria ser de responsabilidade da 

comunidade, sendo que o grupo precisaria organizar-se de forma a contribuir 

com os aprendizados das crianças no que compete às situações da vida 

cotidiana, estimulando a autonomia e o senso crítico em seu processo educativo. 

O saber fazer e o cooperar deveriam estar conectados às situações que 

gerassem significados e favorecessem resoluções de problemas dentro e fora 

da escola (SANTOS; CASALIS, 2009). A experiência trazida pelos aprendizes 

ligar-se-iam, dessa forma, a uma perspectiva de ação educativa, tornando-se 

fonte de aprendizados. Isto é, 

 

(...) o estudo científico guia e aprofunda a experiência, mas essa 
experiência somente será educativa na medida em que se apóia sobre 
a continuidade do conhecimento relevante e na medida em que tal 
conhecimento modifica ou "modula" a perspectiva, a atitude e a 
habilitação do aprendiz ou aluno (HALL-QUEST, 1976, p. 13). 

 

A concepção de experiência, proposta por Dewey, teve seu fundamento 

no Pragmatismo, escola filosófica de origem norte-americana estabelecida no 

final do século XIX e início do século XX. As suas bases encontram respaldo no 

empirismo, em que o significado de um conceito se encontra intimamente ligado 

às consequências práticas plausíveis com sua aplicação. Segundo os estudos 

de Muraro (2008), o pragmatismo foi apresentado à sociedade científica por 

Charles Peirce, em 1878, no artigo “Como tornar clara as nossas ideias”, e 

William James popularizou o conceito. 
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Com aproximação e respostas às ideias do filósofo Immanuel Kant, o 

termo refere-se ao vocábulo pragmatich, no qual compreende que “o 

conhecimento (saber racional) está relacionado com a ação humana ou conduta 

(finalidade racional)” MURARO, 2008, p.19). Isto é, uma afirmação que não 

tenha relação com a experiência, com algo vivenciado, para essa corrente é 

desprovida de sentido. John Dewey contribuiu com a difusão do pragmatismo ao 

aproximar os conceitos dessa escola à educação. Muraro recorreu aos estudos 

de Cometti (1985) para destacar algumas características significativas desse 

movimento 

 

Assim, o pragmatismo primitivo de Peirce, James e Dewey, tem duas 
características significativas: 1) a validade e a definição de um conceito 
que não podem ser dissociados dos efeitos observáveis, enquanto 
pertencentes a nova concepção de objeto; 2) não é possível ter um 
conceito uma idéia filosoficamente justa, senão os associarmos aos 
interesses que entram na sua definição. (COMETTI, 1985, p.13 apud 
MURARO, 2008, p.19). 

 

Na perspectiva de Dewey, o currículo tradicional representava o 

afastamento das experiências vivenciadas no cotidiano pelos aprendizes. Os 

conhecimentos científicos ordenados em saberes disciplinares causavam 

fragmentação e impossibilitavam aos aprendizes o desenvolvimento de um 

pensamento crítico sobre a realidade. Dessa forma, Dewey rejeitava “a 

tendência das abordagens tradicionais de currículo, nas quais o conhecimento 

está separado da experiência e é fragmentado ou compartimentalizado” 

(OZMON; CRAVER, 2004, p.156). 

A produção intelectual de Dewey denunciava o distanciamento do 

currículo da realidade dos estudantes à medida que a organização dos 

conhecimentos, baseados em conteúdo estáticos e memorizáveis, impedia a 

prática do pensamento reflexivo com vistas à transformação da vida. Para esse 

educador, o pensar é para todos, adultos e crianças, e serve como “um 

instrumento destinado a resolver os problemas da experiência” (WESTBROOK, 

2010, p. 15). Nesse contexto, “o conhecimento caracteriza-se pela acumulação 

de sabedoria e gera a resolução desses problemas” (idem, 2010, p. 15). Dessa 

forma, sob o olhar de Dewey, a educação qualifica-se como “reconstrução e 

reorganização da experiência, visando aumentar a consciência dos vínculos 

entre as atividades presentes, passadas e futuras, nossas e alheias, ampliando 
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a capacidade dos indivíduos” (MAGEE, 1999, p. 191 apud SCHMIDT, 2009, p. 

137). Ao considerar as experiências vivenciadas pelos aprendizes, na obra 

Educação e Experiência, edição traduzida por Anísio Teixeira, Dewey explicita 

que 

 

(...) baseando-se a educação na experiência pessoal, pode isto 
significar contactos mais numerosos e mais íntimos entre o imaturo e 
a pessoa amadurecida do que jamais houve na escola tradicional e, 
assim, consequentemente, mais e não menos direção e orientação por 
outrem (DEWEY, 1976, p. 9). 

 

Dewey enfatiza em suas obras a educação como um processo social em 

constante construção, cujo objetivo estaria em conectar os conhecimentos 

científicos à vida cotidiana dos aprendizes, além de prepará-los para serem 

sujeitos transformadores de sua realidade. Dessa forma, 

 

O pensamento e a ação devem formar um todo indivisível, o que 
implica tratar qualquer formulação teórica como hipótese ativa que 
carece de demonstração em situação prática de vida; as constantes 
transformações sociais fazem com que a realidade não constitua um 
sistema acabado e imutável; a inteligência garante ao homem a 
capacidade para alterar as condições de sua própria experiência 
(CUNHA, 2008, p.20). 

 

O conceito de experiência proposto, busca aproximar a vivência dos 

aprendizes ao processo de aprendizagem. Nesse contexto, o currículo deve 

voltar-se ao favorecimento da inter-relação entre teoria e prática, experiência e 

educação, no qual a relação entre educadores e aprendizes constitui-se no 

compromisso de transformação social. Dewey examinou o conceito de 

experiência, levando em consideração que o mesmo, em uma ação educativa, 

favorece a existência de um sistema contínuo de criação de conexões no qual 

 

(...) uma consideração ressalta claramente sobre as demais, quando 
concebemos a educação em termos de experiência. Tudo que 
possamos chamar de estudo, seja aritmética, história, geografia ou 
algumas das ciências naturais, há de derivar de materiais que 
inicialmente se encontrem dentro da área de experiência da vida 
comum. Neste aspecto, a educação nova contrasta radicalmente com 
os procedimentos tradicionais, que começam por fatos e verdades que 
estão fora da ordem de experiência dos que vão estudar, os quais, 
portanto, têm problemas de descobrir modos e meios de trazê-los para 
dentro de sua experiência (DEWEY, 1976, p. 73-74). 
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Ainda acrescenta que: 

 

(...) esta transformação é possível, sem abandonar a conexão orgânica 
de educação com experiência, comprova-nos o fato de que tal 
mudança se dá fora da escola e à parte da educação formal (DEWEY, 
1976, p.74). 

 

Nos trechos destacados, observam-se críticas a uma conduta que não 

articula teoria e prática; e de como espaços de educação não formal podem 

contribuir com o processo de aprendizagem. A perspectiva educacional de 

Dewey é a de preparação para a vida individual e em sociedade, sendo que 

ambas não são dissociadas, por isso a constante preocupação com o avanço 

intelectual do aprendiz em consonância com sua atuação em sociedade. 

Embora Dewey tenha feito sua reflexão a partir do modelo de educação 

norte-americana, nos pontos tratados nesta pesquisa, como já dito 

anteriormente, observamos proximidades com as pesquisas realizadas por 

Paulo Freire, à medida que pensadores concebem que a educação é o 

movimento de preparo das pessoas para vida. Nesse contexto, o educador não 

é apenas aquele que ensina, mas também aprende, confirmando, dessa forma, 

que não há separação entre vida e educação. 

Segundo Muraro (2012), as ideias do pragmatismo de Dewey foram 

introduzidas no cenário educacional brasileiro na década de 1930 por Anísio 

Teixeira, que esteve nos Estados Unidos e conheceu o trabalho desenvolvido 

por aquele educador. No Brasil essas ideias foram difundidas pelos ativistas do 

movimento Escola Nova 

 

(...) o movimento renovador, liderado especialmente por Anísio 
Teixeira e Fernando de Azevedo, impulsionou a publicação das ideias 
de Dewey, tanto através da tradução de artigos e livros desse autor 
como no desencadeamento de um debate nacional em defesa dos 
ideais de uma sociedade democrática. O marco histórico desse debate 
foi o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932 (MURARO., 
2012, p. 209). 

 

No contexto da escrita do Manifesto, a economia brasileira passava por 

mudanças e, impulsionada pela crescente industrialização, houve sua integração 

ao capitalismo de mercado, ao modelo de substituição de importações. Enquanto 

tentava-se emplacar um modelo de progresso baseado no incentivo ao 

crescimento industrial, os problemas relacionados à educação e saúde estavam 
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descobertos. Com a diminuição da entrada de imigrantes por conta da Primeira 

Guerra Mundial, o Brasil possuía uma massa populacional sem acesso à 

formação adequada para integrar esse novo cenário que se delineava em sua 

política econômica. 

Na primeira metade do século XX, o Brasil possuía um alto índice de 

analfabetismo, o que muito favoreceu o coronelismo e a república dominada 

pelas oligarquias; um projeto de educação tornava-se urgente e necessário para 

o desenvolvimento de mão de obra que atendesse aos anseios da elite industrial 

e que desconstruísse o modelo de relação social estabelecida por meio do 

coronelismo. Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, e outros, já apontavam, nos 

idos da década de 1920, a necessidade de se pensar em um projeto de nação 

cuja unificação se daria por meio de uma política pública de educação. 

Nesse período, esses pensadores, consagrados em nossa história como 

reformadores, estavam em interlocução. Pautados pelos pensamentos do 

movimento da Escola Nova, encontravam apoio na disseminação de seus ideais 

no que compete ao projeto de reformulação do currículo nacional, de forma que 

todos os cidadãos brasileiros tivessem acesso a um modelo de educação que 

buscasse cuidar do sujeito em sua integralidade, contemplando os cuidados com 

a “saúde física, mental e moral”. 

Saviani (2013) destaca a preocupação de Anísio Teixeira na 

compreensão do cenário brasileiro, “de encaminhar a questão da educação 

pública na direção da construção de um sistema articulado”; isto é, embora 

seguisse os estudos de Dewey, Anísio estava atento à sua realidade e buscou 

criar soluções a partir da “organização da educação como um sistema popular e 

democrático” (idem., 2013, p. 226). Dessa forma, na biografia de Teixeira 

observa-se além da ligação com a filosofia deweyana, a sua atuação na gestão 

da educação pública com o ideário de projeto curricular brasileiro (CAVALIERE, 

2010). 

Para Anísio Teixeira, o processo de modernização nacional estava 

intimamente ligado aos avanços da escolarização da população. A escola teria 

um papel fundamental na construção de um ideário democrático, e contribuiria, 

dessa forma, na organização social brasileira. Nesse contexto, a educação não 

poderia ser resumida à alfabetização ou à uma transmissão mecanizada e 
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impessoal a uma parcela pequena da sociedade (TEIXEIRA, 1994), por isso de 

sua defesa à educação pública. 

Paulo Freire conheceu as ideias de Dewey por meio das leituras 

realizadas das obras de Anísio Teixeira, bem como também de intelectuais que 

marcaram o cenário educacional brasileiro a partir da década de 1930. Dentre 

as ideias incorporadas estavam: a denúncia dos modelos autoritários praticados 

na sociedade e na educação, a autonomia dos sujeitos no contexto de 

aprendizagem e as experiências como ponto de partida para realização da leitura 

mediatizada pelo mundo (FREIRE, 2005). 

Paulo Freire também criticava o modelo de escola tradicional e 

apresentava em suas propostas uma educação como prática da liberdade e 

forma de libertação, na qual o incentivo maior centrava-se na experiência dos 

envolvidos e no pensar crítico e autônomo. A crítica do ensino tradicional como 

“educação bancária” (FREIRE, 2005), isto é, “uma doação dos que se julgam 

sábio aos que julgam nada saber” (idem, 2005, p. 67), se dava pelo fato do 

aprendiz ser estimulado a um comportamento passivo ao receber o 

conhecimento. Por isso, segundo Freire, tornava-se urgente e necessário o 

incentivo às pessoas apresentarem as suas palavras, os seus pensamentos 

sobre a realidade vivenciada, de modo que essas pudessem contribuir com os 

repertórios construídos e que seriam adquiridos ao longo do processo de 

aprendizado. 

 

Buscava-se, assim, a educação necessária àquela sociedade em 
trânsito que se democratizava. Deste prisma, a visão do autor sobre a 
escola incide na denúncia escolanovista do anacronismo, do ensino 
ornamental e excessivamente literário, baseado na memorização e no 
verbalismo – o que mais tarde chamou de “educação bancária”. Seguia 
a tradição analítica isebiana e a influência dos renovadores como 
Fernando Azevedo e, especialmente, Anísio Teixeira (1966) – 
expoentes da escola nova no Brasil (influenciados pelas propostas de 
John Dewey) (SCOCUGLIA, 2018, p. 209). 

 

Para Paulo Freire, a concepção sobre experiência e sua consideração em 

ações educativas encontrava-se no reconhecimento da comunidade e de sua 

cultura. Essas, por sua vez, tornavam-se base para o desenvolvimento de 

políticas de educação, cuja premissa compunha-se por práticas que culminaram 

na autonomia e liberdade. Os seus pensamentos contribuíram para formulações 

de análises críticas no campo teórico e metodológico dos estudos sobre 
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currículo, fundamentais para compreensão da multidimensionalidade do 

fenômeno educativo. 

Segundo Gadotti (2019), durante seus trabalhos desenvolvidos no Sesi7, 

Paulo Freire teve contato com trabalhadores das classes média e baixa, cujos 

filhos frequentavam a escola. Ao dialogar com essas pessoas, teve a percepção 

de que não havia possibilidade alguma em separar a educação infantil da 

educação de adultos, porque, segundo Freire, as crianças são fortemente 

influenciadas por seus próximos. 

Em sua visão humanística, o aprendizado se dá por meio da forma como 

o sujeito vê e interage com o mundo, usando os estímulos internos e externos 

para além da dimensão cognitiva e da acumulação de informações. Essa prática 

pedagógica configura-se como um ato político, no qual a ação do sujeito se dá 

por meio da sua interação com o seu entorno (MENEZES; SANTIAGO, 2010), 

de modo que 

 

(...) os significados são aprendidos e apreendidos, socializados, 
identificados, confirmados e testemunhados por aqueles que se 
defrontam com o outro. Por isso, Paulo Freire (1980) afirmava que 
ninguém desvela o mundo para o outro, é preciso que esse alguém se 
torne sujeito do ato de desvelar (GOHN, 2014, p. 46). 

 

Dessa forma, o ato de educar possui o papel de propiciar ao aprendiz a 

condição de se desenvolver enquanto sujeito crítico, autônomo e atuante na 

comunidade em que vive. O educador, mediador do conhecimento, estabelece 

uma relação horizontal pautada nas experiências de seus alunos, instigando-os 

a aprender e a lutar por melhorias sociais. Nesse contexto, os educadores 

assumem função política na qual se objetiva na desconstrução de um currículo 

tecnicista, que impede a realização de ações pedagógicas que levam em 

consideração as particularidades encontradas no contexto existente na vida de 

cada pessoa. 

Logo, ressignificar as práticas curriculares, incluindo conteúdos que 

elevam a condição dos sujeitos a protagonistas em seu processo de 

aprendizagem, torna-se algo urgente para se pensar em ações vindouras nas 

 
7 Entre 1947 e 1954, Paulo Freire trabalhou no Serviço Social da Indústria (SESI) como diretor 
do setor de educação e cultura. Superintendente da instituição de 1954 a 1957, foi no SESI que 
ele tomou contato com a educação de adultos. 



60 
 

 

quais esses processos tenham como horizonte a libertação dos parâmetros que 

envolvam a padronização, a racionalização e a sistematização das atividades 

pedagógicas. 

Ao longo do século XX, o pensar sobre as concepções do currículo no 

cenário educacional brasileiro ganhou relevância no campo pedagógico. Essas 

circunstâncias impulsionaram novas abordagens, que estão intimamente ligadas 

ao direito de aprender em um ambiente autenticamente democrático, permitindo 

a ressignificação dos sujeitos com vistas ao exercício da cidadania. 

Estudar as dimensões freirianas, abriu novas oportunidades de ler o 

mundo e suas entrelinhas. A alfabetização passou a ser usada para 

conscientização e a leitura de mundo foi incluída de modo a fortalecer a 

intervenção dos sujeitos dentro de uma realidade social. Todos esses elementos 

foram costurados à figura do educador, cuja formação deve-se nortear pela 

reconstrução contínua do ser. Assim, revelou-se a necessidade da mudança de 

um modelo de formação cumulativa para uma prática que envolve a elaboração 

de um saber crítico produzido coletivamente. 

Logo, para os estudos das perspectivas curriculares, esta pesquisa busca 

tornar válida a hipótese de a consideração do saber fazer dos sujeitos e as suas 

interações com o mundo do trabalho como parte de um processo de construção 

de conhecimentos. Nesse contexto, fazer a ligação entre as análises dessas 

narrativas orais junto aos estudos acerca da temática de currículo, poderá 

contribuir com a criação de novos significados e ampliação dos conhecimentos 

de práticas educativas em um ambiente de ensino não regular. 

No tópico a seguir apresentamos as perspectivas educativas do Sesc SP 

e suas possíveis ligações com os “atos de currículo” na concepção da educação 

não formal. 

 

2. 3 Sesc São Paulo e seus “atos de currículo” 
 

Os debates e ações sobre educação popular e escolarização de adultos 

iniciados pelo educador Paulo Freire, e aprofundado por outros educadores no 

Brasil, abriram possibilidades de reflexões acerca de ações educativas para 

além do espaço escolar formalizado. O conceito de educação não formal foi 

intensificado no final da década de 1970 do século XX, e dentre suas definições 
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a que se aproxima dessa pesquisa é aquela que está relacionada a uma 

atividade educacional sistemática e organizada, considerando os saberes 

construídos na coletividade para transformação social (GOHN, 2006). Naquele 

contexto, os estudos sobre a crise na educação, críticas à instituição escolar e a 

formulação de novos conceitos e paradigmas foram levados para fora do marco 

referencial da educação formal (TRILLA, 1996). Organizações Não 

Governamentais (ONG) e instituições do terceiro setor se articularam de modo a 

ocupar um território no qual a busca pela emancipação social e valorização da 

diversidade de culturas “saiu da concepção tradicional de poder das elites locais 

para significar força local organizada" (GOHN, 2014, p. 45). 

 

A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal é aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização — na família, bairro, 
clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de 
pertencimento e sentimentos herdados; e a educação não formal é 
aquela que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de 
compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e 
ações coletivas cotidianas (GONH, 2006, p. 28). 

 

As ações educativas por esse prisma passaram a considerar o espaço da 

casa, do trabalho, da comunidade, e atividades como o lazer, a arte, o esporte, 

o associativismo, dentre outras, no processo de aprendizagem das pessoas. 

Assim, configuram-se novas possibilidades de organização, que incluem a 

sociedade civil, os movimentos sociais, ou processos educacionais articulados 

entre escola e comunidade (MONTEVECHI, 2005). 

Segundo Gohn, 

 

O poder da comunidade passa a ser visto como a parcela da sociedade 
civil organizada. A diferença atual em relação aos anos 80 é que essa 
comunidade não está mais de costas ou contra o Estado; ao contrário, 
ela é convocada a participar e a interagir com os poderes constituídos, 
e parte de sua força advém dessa interação (GOHN, 2014, p. 46). 

 

A “comunidade educativa” amplia a compreensão sobre educação e 

produção curricular. Isto é, novas abordagens surgem de situações do cotidiano 

de pessoas participantes das ações educativas, dentro e fora do espaço de 

educação formal, onde ocorrem interações e comunicações com vistas à 
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transformação social. Dessa forma, “criando um setor novo, o da educação não 

formal” (GOHN, 2014, p. 40) cujas 

 

esferas de articulação entre a educação formal e a não-formal têm 
gerado novas instâncias de ação coletiva, novos espaços que 
denominaremos esferas públicas intergovernamentais. São espaços 
que podem ser elementos-chave para o desenvolvimento de nova 
mentalidade e nova cultura política, contribuindo para o sucesso de 
mudanças significativas na área da educação, em seus objetivos mais 
amplos que se referem à cidadania e à formação dos cidadãos em 
geral (idem, 2014, p. 40-41). 

 

Diante deste cenário, o conceito de educação amplia-se para espaços 

importantes de práticas no campo da educação não formal, de modo a não 

substituir ou competir com a educação escolar formalizada, e sim agregar na 

busca de novas formas de aprendizado. Dessa forma, a educação não formal 

apresenta-se como possibilidade de produção de conhecimento em territórios 

fora das estruturas curriculares da educação formal (GOHN, 2011). 

Goldenberg (2002, p. 14) pondera que “o que determina como trabalhar é 

o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe 

aonde se quer chegar”. Assim, o objetivo deste tópico não está em fazer uma 

cronologia dos acontecimentos que envolvem as ações do Sesc SP, mas trazer 

alguns momentos de sua história que nos aproximam das questões teóricas 

propostas nesta pesquisa. 

No Sesc SP as ações culturais e educativas estão presentes desde o 

início de suas atividades, e sua forma de atuação encontra-se fundamentada na 

Carta da Paz Social. Esse documento contém as diretrizes que regem as ações 

de cada Departamento Regional do Sesc, presente nos 26 estados da União. Os 

DRs possuem autonomia para executar essas diretrizes de acordo com as 

necessidades apresentadas por sua comunidade, de modo que as ações 

programáticas do Sesc SP são desenvolvidas por meio de atividades ligadas à 

educação não formal e permanente, ofertando em suas unidades serviços de 

odontologia, alimentação, recreação, esportes, turismo social, ações 

comunitárias, desenvolvimento artístico e cultural. 

Ao longo do tempo, o Sesc passou por mudanças no que diz respeito à 

forma como planejou e realizou suas ações educativas. Na documentação 

armazenada no acervo Sesc Memórias, localizamos documentos que registram 
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os diferentes modelos de ações culturais educativas realizadas ao longo de seus 

75 anos de história. Essa documentação estabelece referências, reflete as 

alterações internas e externas ao Sesc e possibilita a construção de narrativas 

relacionadas ao campo da cultura e educação. Para referenciar os atos de 

currículo no campo da educação não formal, para esta pesquisa foram 

considerados documentos como as Diretrizes Gerais do Sesc, Plano Estratégico 

para Nova Década, Plano Geral de Ação, Plano Nacional de Ações e algumas 

das edições dos Relatórios Anuais. 

A criação do Sesc, através de um Decreto-Lei, assinado pelo Presidente 

da República General Eurico Gaspar Dutra, no dia 13 de setembro de 1946, 

atribui à Confederação Nacional do Comércio (CNC) o encargo de criar o Serviço 

Social do Comércio, "com a finalidade de planejar e executar, direta ou 

indiretamente, medidas que contribuam para o bem-estar e melhoria do padrão 

de vida dos comerciários e suas famílias e, bem assim, para o aperfeiçoamento 

moral e cívico da coletividade." (ALMEIDA, 1997, p. 29). No dia 30 de outubro 

de 1946, Dia do Comerciário, o Conselho Regional do Sesc iniciou as suas 

atividades em São Paulo sob a presidência de Brasílio Machado Neto, e de Luiz 

de Oliveira Paranaguá como diretor do DR Sesc SP. 

 

O Conselho era assessorado por um grupo de consultores integrado 
por representantes dos diversos setores da sociedade, dirigentes 
sindicais e "outros elementos de grande capacidade e conhecedores, 
por excelência, do problema social." Faziam parte desse grupo de 
consultores, pessoas notáveis como os médicos Dr. Geraldo de Paula 
Souza, diretor da Faculdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo, 
e Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, superintendente do Hospital das 
Clínicas; o engenheiro Henrique Dumont Villares; o então monsenhor 
Paulo Rolim Loureiro: o Dr. Carlos Vieira de Carvalho; a sra. Brazilina 
Ilka Ribeiro de Barbosa Ferraz (ALMEIDA, 1997, p.33). 

 

Ao longo da década de 1940-50, foram criados os Centros Sociais, 

localizados em pontos estratégicos da cidade de São Paulo, o Restaurante 

Comerciário, a clínica de tratamento dentário, na Rua Florêncio de Abreu, a 

maternidade, com rápida expansão de suas ações para o interior e o litoral, por 

meio da Colônia de Férias Rui Fonseca, hoje Sesc Bertioga8.  

 
8 De setembro de 1946 a janeiro de 1947, o “esquema funcional” (anexo 1 do RA de 197/1948) que 

demonstra a área de atuação da instituição, bem como seu plano de expansão, já previa a instalação dos 
diversos Centros Sociais, Clínicas, Laboratórios, maquinaria de restaurante, colônia de férias, demais 
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As primeiras unidades do Sesc SP realizavam atividades voltadas ao 

atendimento médico e odontológico, cuidados infantis, visitas sanitárias, dentre 

outras. De forma que esses serviços pudessem servir de base para a 

contribuição a um projeto de “manutenção da democracia política e econômica”, 

sendo que o trabalho consistiria em “um direito de cada um a participar na vida 

social e um dever de para ela contribuir com o melhor de suas aptidões, 

assegurando aos trabalhadores um salário que lhes garanta uma existência 

digna, sã e eficiente” (SESC, 1950). Nos relatórios iniciais do Sesc SP, 

armazenados no acervo Sesc Memórias, podemos observar o desenvolvimento 

de suas atividades de acordo com que almejava a Carta da Paz Social: 

 

Apresentando o trabalho desenvolvido durante os primeiros quatorze 
meses de atuação, de novembro de 1946 a dezembro de 1947, o 
relatório invoca o Regulamento do Sesc e o diploma legal de sua 
fundação para relacionar essas preocupações, entre as quais se 
destacavam: "o aperfeiçoamento moral e cívico da coletividade; a 
solução dos problemas domésticos decorrentes de dificuldades de vida 
ou de relação de convivência; a solução dos problemas de saúde, 
alimentação e higiene; a defesa do salário real do comerciário; a 
melhoria das condições de habitação e transporte; o conhecimento dos 
preços de custo de artigos de consumo generalizado, a fim de julgar 
da conveniência da instalação de núcleos-padrão para produção, 
abaixo preço, de tipos populares daqueles artigos; o desenvolvimento 
cívico e social da coletividade pela educação e instrução adequadas; a 
prestação aos comerciários de serviços do seu interesse no sentido de 
facilitar o desenvolvimento da sua atividade profissional e social, 
inclusive na regularização de documentos e formalidades 
indispensáveis à vida dos mesmos e suas famílias" (ALMEIDA, 1997, 
p. 35-36). 

 

As ações promovidas pelo Sesc SP estavam organizadas de acordo com 

valores referentes ao contexto social do período de sua fundação e 

representavam demandas e necessidades de sua clientela - trabalhadores do 

comércio e seus familiares - até então não ofertados pelo Estado 

 

22 - Colocação e reemprêgo — por meio de levantamento das 
necessidades do comércio e fichamento dos comerciários 
desempregados. Articulação com o SENAC para treinamento e 
readaptação de desempregados; articulação com os órgãos onde fôr 
grande o “turnover” para mais rápida recolocação. 
23 - Recuperação dos incapazes - Serviços de orientação profissional 
e reemprêgo dos incapazes reativados. O SESC proporcionaria aos 

 
serviços e contratação de funcionários administrativos e especializados, “indispensáveis à execução de 
seu programa”. (Sesc São Paulo. Relatório Anual 1947 Sesc São Paulo. Relatório Anual 1948). 
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comerciários que, após período de incapacidade, devessem regressar 
à atividade, meios de acharem colocação adequada às suas novas 
condições (SESC, 1950, p. 10). 

 

Nas décadas de 1950 e 60, verificamos algumas mudanças na concepção 

de educação da instituição sinalizadas na 1ª Convenção Nacional de Técnicos 

do Sesc, realizada em 1951 no Sesc Bertioga, no qual estabeleceu-se a 

“educação social” como parte das ações de programação da entidade, incluindo 

os elementos de motivação, interesses e participação das pessoas. Soma-se ao 

ocorrido, o desenvolvimento de ações educativas de modo que as atividades 

estimulassem “os princípios da solidariedade e da cooperação mútua" 

(COLABONE, 2003, p. 13). A partir daquela Convenção, o Sesc incluiu em suas 

ações institucionais orientações “nitidamente educacionais”, e realizou a divisão 

das atividades “(...) em dois grupos principais: a) atividades educativas e 

culturais; b) atividades assistenciais e de reajustamento” (SESC, 1974, p.12). 

O “serviço social de grupo” possibilitou ao Sesc novas formas de 

aprendizagens por meio de atividades coletivas. Os centros infantis se 

destinavam às mães que trabalhavam no comércio ou esposas de comerciários. 

Além disso, havia o cargo de Visitadoras Sanitárias, que iam às casas dos 

clientes orientá-los quanto às práticas de higiene e limpeza. 

 

Creche para filhos de comerciários, a serem instaladas nos centros que 
comportarem, e para funcionarem conjugadas com serviços de higiene 
infantil. Destinam-se principalmente a proporcionar à mãe comerciária 
a possibilidade de continuar no emprêgo. Articulação com as grandes 
firmas e estabelecimentos, para a organização de creches em sistema 
de cooperativas (SESC, 1950, p. 10). 

 

O esporte também era uma área de atuação por meio da promoção de 

campeonatos entre as empresas do comércio para o desenvolvimento físico dos 

praticantes. 

 

Assume o ESPORTE, papel de relevância na recreação, pois 
proporciona o ensejo da participação mais eficiente do indivíduo no 
grupo, não - só pela sua natureza gregária, mas dado ser ele parte 
integrante da sociedade. Vai mais além o ESPORTE, como fator 
educativo na comunidade, propicia boas relações entre os 
participantes e do aperfeiçoamento do espírito e técnica desportivos, 
desenvolvendo neles os deveres de cidadão e membros do grupo a 
que pertencem e a sociedade que integram. No entanto, não devemos 
considerar o ESPORTE apenas como atividade social e de recreação, 
mas sua ação educativa no aspecto físico e na formação e melhoria do 
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caráter do indivíduo. O ESPORTE desenvolve os músculos, tende a 
auxiliar a digestão, fortifica o coração e os pulmões, auxilia a evolução 
mental, oferecendo-se como válvula para as emoções refreadas, 
promovendo ainda a criação de atitudes, sentimentos e hábitos 
benéficos (SESC, 1959, p. 17). 

 

Os atendimentos assistenciais eram realizados por meio das visitas do 

“Serviço Externo de Assistência Educativa e Social” (COLABONE, 2003, p. 13), 

no qual eram levados conhecimentos e orientações relacionadas aos cuidados 

com crianças e famílias. Outra atividade de destaque naquele período era o 

“Natal do Filho do Comerciário” (SESC, 1955), onde o Sesc distribuía presentes 

para as crianças filhas dos trabalhadores do comércio. 

Observamos na documentação consultada que o Sesc já reconhecia, no 

desenvolvimento de suas ações educativas, as particularidades de cada região 

e a consideração das necessidades apresentadas por sua comunidade: 

 

Essas diferenças de níveis de vida, acrescidas das características 
próprias da região, tornam praticamente impossível estabelecer um 
plano único e inflexível, que garanta a necessária eficiência no que diz 
respeito à ação educativa (SESC, 1974, p. 14). 
(...) os Conselhos Regionais, ao executá-lo, possam adaptá-lo às 
peculiaridades das respectivas regiões e também porque a unidade de 
ação do SESC, dada a sua estrutura descentralizada, só pode ser 
unidade de orientação (...) (idem, 1974, p. 17-18). 

 

Essa forma de organização possibilitou ao Sesc abranger em sua ação 

educativa, “o campo da educação social como instrumento para o 

desenvolvimento da integral da personalidade humana” (ibid.,1974, p. 20), 

levando em conta as experiências e modo de vida das pessoas atendidas em 

seus serviços em um "ideal da educação democrática" (ibid., 1974, p. 24). 

A educação, articulada às ações e necessidades apresentadas pela 

comunidade, dessa forma, tornou-se base para o desenvolvimento dos trabalhos 

sociais da entidade. As atividades ligadas à recreação e ao lazer passaram a 

fazer parte da programação da entidade, que expandia o seu atendimento com 

a construção de novas unidades, como o Centro Cultural Desportivo Carlos de 

Souza Nazareth, inaugurado em 1967, onde seu modelo arquitetônico passou 

abrigar espaços de recreação, práticas esportivas e serviços como alimentação 

e odontologia. 
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(...) o Regional [Sesc SP], preocupado em atingir maior número de 
municípios do Estado, a fim de abranger maiores parcelas da 
coletividade comerciária, criou nova forma de atendimento, através de 
um trabalho sócio-educativo caracterizado como de ação comunitária 
(SESC, 1969, p. 26). 

 

Em função da 3ª Convenção Nacional de Técnicos, em 1961, houve 

ampliação dos trabalhos com crianças e idosos. A partir de 1964, as Unidades 

Móveis de Orientação Social, UNIMOS, colocaram em prática a metodologia 

baseada na ação comunitária, por meio de atividades realizadas conjuntamente 

com a comunidade local. Os Orientadores Sociais eram profissionais 

contratados pelo Sesc que, organizados em equipes, percorriam as cidades do 

interior paulista por meio das viagens de carros, conhecidos por veraneios, 

equipados com materiais esportivos, equipamentos técnicos e apostilas de 

cursos na área de relações humanas do trabalho, administração e de ação 

cultural. 

Dessa forma, 

 

(...) o trabalho de ação comunitária, com atividades de cunho social, 
recreativo, desportivo e de saúde buscavam mobilizar instituições, 
empresas, serviços municipais, lideranças locais, trabalhadores do 
comércio e serviços e cidadãos comuns (COLABONE, 2003, p. 15). 

 

Nos anos 70 o Sesc institui as Escolas Abertas para a Terceira Idade, 

possibilitando aos idosos oportunidades para a redescoberta de interesses 

intelectuais e culturais e, também, a prática de Atividades Físicas Adaptadas de 

caráter educativo, na qual procurava relacionar o trabalho corporal com as 

atividades do cotidiano. Embora o Trabalho Social com Idosos tenha sido 

iniciado em 1963, é no período citado acima que esse campo de ação ganhou 

força. 

Para Macedo (2013, p. 428), autonomia e liberdade são conceitos 

preconizados nos atos de currículos, cujas “práticas [sejam] capazes de ajudar 

a empoderar atores sociais, sobretudo aqueles silenciados por uma educação 

historicamente autocentrada e excludente, tomando como problemática a 

distribuição social dos conhecimentos eleitos como formativos”. Em Gohn (2014, 

p. 48), a autonomia exercida em um contexto de educação não formal, é obtida 

“quando se adquire a capacidade de ser sujeito histórico que lê e reinterpreta o 

mundo; quando se adquire uma linguagem que possibilita ao sujeito 
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compreender e se expressar por conta própria”. A sua construção se dá dentro 

de um campo político e ético no qual o diálogo constitui-se enquanto base para 

o processo de aprendizagem. Assim, “a autonomia emancipatória dos indivíduos 

é construída com base na clareza, visibilidade e transparência das ações, que 

priorizam a dimensão comunicativa de reunir informações e disponibilizá-las 

como parte do campo ético” (idem, 2014, p. 49). 

Nas Diretrizes Gerais do Sesc de 1974, observamos no texto o potencial 

da criação de atos de currículo em diversas frentes de atuação do Sesc à medida 

que 

 

(...) o seu trabalho educativo é uma alta concepção do homem 
enquanto livre, e, portanto, responsável, capaz de atuar no seu meio 
para modificá-lo e fazê-lo progredir, responsável não só pelo seu 
destino individual como também pelo de sua comunidade e pelo de sua 
sociedade, com direitos iguais aos seus semelhantes, com sua 
liberdade é limitada pela Liberdade do próximo e com seu bem-estar 
individual subordinado ao direito de todo de todos ao mesmo tempo 
bem-estar (idem, 1974, p. 24). 

 

Nas proposições de Macedo (2013, p. 428), as autonomias curriculares 

se inserem na luta “por direito e afirmação cultural na educação”, cujo 

atendimento está para uma necessidade de vida, ao mesmo tempo em que sua 

mobilização implica em gerar “competências criadoras de autonomias 

emancipacionistas”, cuja transmissão do patrimônio cultural possa ser realizada 

pelo grupo social a seus descendentes. Dessa forma, a educação construída em 

uma sociedade democrática é pautada pelas experiências dos sujeitos (DEWEY, 

1976), de modo que possa esclarecer e aumentar o sentido de sua atuação 

frente a um dado problema (SCHMIDT, 2009). 

Ainda que por um viés assistencialista, o Sesc SP buscou desenvolver um 

trabalho comunitário, mobilizando as pessoas para o desenvolvimento de ações, 

emanadas de necessidades e interesses identificados na realidade das pessoas, 

que ressaltam potencialidades e instigam a conscientização social. 

 

Nesse sentido, a Entidade ajustar-se-á operacionalmente, a esse 
esforço, adotando entre suas estratégias de trabalho a Ação 
Comunitária, forma educativa de condução do trabalho social com as 
comunidades (....) motivando sua clientela dele participar, 
apresentando-se o indivíduo não como mero espectador passivo do 
esforço governamental, mas como presença ativa e ativadora do 
progresso (SESC, 1974, s.p.). 
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Ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o cenário político e econômico do 

país foi marcado pela ditadura militar (1964-1985), caracterizado pelo 

fechamento de instituições, imposição da censura, aprofundamento das 

desigualdades e diminuição dos investimentos em políticas públicas e sociais. 

No campo da educação, com a aprovação da lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

foi difundida pelas escolas do país a tendência produtivista, isto é, uma 

pedagogia tecnicista “convertida em pedagogia tradicional” (SAVIANI, 2013, p. 

365). 

No cenário que se sucedeu, a instituição necessitou adequar-se ao 

momento sócio, político e econômico do país, e por vezes assumiu lugares 

deixados vagos pelo Estado. 

 

(...) a ação do SESC foi-se modificando, no decorrer dos anos, em 
função das situações que lhe estavam em redor, mesmo porque 
qualquer planejamento no campo do bem-estar social somente será 
válido se estiver atento aos progressos da ciência e da tecnologia, aos 
recursos humanos e naturais, levando em consideração os problemas 
do desenvolvimento econômico e social do País (SESC, 1974, s.p.). 

 

As ações educativas da instituição representavam um “(...) instrumento 

fundamental para alcançar esse objetivo” (SESC, 1974, s.p.), e conceito 

norteador dessas ações passou a ser o lazer em sua dimensão educativa e 

social. A instituição volta-se aos estudos do lazer enquanto conceito para 

fundamentar suas ações. Segundo consta na Diretrizes Gerais de Ação do Sesc: 

 

A ação do SESC no campo do LAZER implicará sempre no 
aproveitamento das horas livres da clientela com ocupações que 
permitam atingir os objetivos educacionais, em consonância com o 
sentido do progresso nacional. O SESC aproveitará o tempo livre e a 
disposição psicológica do indivíduo, fora do suas ocupações 
obrigatórias, para motivá-lo à sua auto promoção social, através, 
dentre outros procedimentos, do incentivo ao aprimoramento de sua 
formação e do estímulo à sua atualização em face das mudanças 
(SESC, 1974, s.p.). 

 

Diante dessa conjuntura, os Centros Culturais e Desportivos do Sesc SP 

configuraram-se como um novo espaço possível para harmonizar diferentes 

atividades e ações educativas. Com a inauguração do Centro Campestre do 

Sesc em Interlagos, em 1975 resulta de uma proposta institucional que buscou 
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privilegiar o lazer em sua dimensão mais ampla, promovendo atividades culturais 

e possibilidade de convívio social da clientela, isto é, 

 

A construção do Centro Campestre baseou-se no Plano Plurianual de 
Trabalho do Regional 1969/1974, o qual previa sua instalação para a 
prática de atividades de lazer do comerciário e de sua família. 
Considerou-se ali que tal equipamento constituiria um importante 
recurso para a prática do lazer sócio-educativo (SESC, 1975, p. 134). 

 

Aproximando-se de autores, como o sociólogo Joffre Dumazedier, o Sesc 

SP empreende uma jornada de formação de seu corpo funcional “a fim de que o 

proposto seja entendido como a área básica de convergência no atingimento dos 

objetivos educativos da entidade” (SESC, 1969, p. 35). Em seu entendimento: 

 

O lazer deixa de possuir uma certa conotação com a pura ociosidade, 
para criar hoje uma nova “moral da felicidade”. [Joffre Dumazedier] 
lembra ainda que o lazer “aparece como um elemento central da 
cultura vivida por milhões de trabalhadores, possui relações sutis e 
profundas com todos os grandes problemas do trabalho, da família, da 
política, que, sob sua influência, colocam-se em novos têrmos”. Para o 
mesmo autor, o lazer deve ser entendido como “um conjunto de 
ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de bom grado, seja 
para repousar, seja para se divertir, seja para desenvolver sua 
informação ou sua formação desinteressada, sua participação social 
voluntária e sua livre capacidade criadora, depois de ter-se liberado de 
suas obrigações profissionais, familiares ou sociais” (SESC, 1969, p. 
35). 

 

Segundo Requixa (1977), as dimensões do lazer envolvem a 

conscientização do tempo livre, isto é, a percepção de seu aspecto educativo, 

cujos valores propiciam condições do desenvolvimento pessoal e social. Ao 

exercer as ações educativas mediante as atividades de lazer, há o 

estabelecimento da aprendizagem, “seja, intelectual, coletivo, moral ou social, 

fortalecendo a relação entre os aspectos educacionais do lazer.” (FAZOLIM; 

MERCADANTE; GRANDO, 2015, p. 212). Dessa forma, o lazer possibilita o 

fomento de experiências no processo educativo, nas quais ocorrem a 

aprendizagem e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento social das pessoas. 

Em seus estudos, Dewey investigou a experiência em seu aspecto 

dinâmico, isso quer dizer que, o meio e a forma de interação das pessoas com 

o mesmo provocam um processo de conexões e vínculos, possibilitando aos 

envolvidos recriações de sua realidade. Defendia a ideia de que a solução de 

problemas está intimamente ligada ao aprender fazendo, vivenciando, de modo 
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que a imaginação, a criatividade e o lúdico possam fazer parte daquele processo, 

ou seja, “(...) o princípio de continuidade de experiência educativa requer que 

idêntica atenção e cuidado sejam dados à solução deste aspecto do problema 

educativo” (DEWEY, 1976, p. 75). 

No Sesc, Lazer e educação relacionam-se de modo que, 

 

O lazer é encarado como veículo de alta rentabilidade sócio-educativa. 
É o lazer educativo que amplia a imaginação criadora, estimula o 
aprimoramento do indivíduo e o desperta para a importância de sua 
participação e colaboração para o progresso social. São a inteligência 
ativa do homem, sua competência e sua iniciativa que impulsionam o 
desenvolvimento. As atividades de lazer são ainda importantes meio 
de atualização cultural do homem em meio às mudanças. É a 
educação permanente que pode ser adequadamente empreendida 
através dessas ocupações que atualizam e ajustam o indivíduo à 
multiplicidade do meio social. É através delas, ainda, que o indivíduo 
deixa seu isolamento e participa da vida de múltiplos grupos sociais 
(SESC, 1974, s.p.). 

 

Assim, para compor o processo de aprendizagem contínua e permanente, 

torna-se necessário a introdução da formação em atos, que têm a experiência 

como componente das construções curriculares. Essa maneira de relacionar o 

currículo e seus atos à formação abre perspectivas inovadoras, à medida que o 

saber sobre a experiência proporciona interações e articulações na conjugação 

com outros saberes. Dessa forma, o campo da educação não formal insere-se 

na produção cultural para algo além de um simples processo de transmissão ou 

de ensino (LOPES; MACEDO, 2011), de modo que o aprender “está no mundo 

da vida, diante de processos de socialização e de experiências, em espaços com 

ações coletivas cotidianas” (SCHVINGEL; SCHNEIDER; SCHWERTNER; 

JASPER, 2016, p. 186). 

A educação enquanto processo contínuo nas ações do Sesc é fortalecida 

à medida em que seus propósitos são reafirmados na publicação de seu “II Plano 

Nacional de Ação”, em 1988. Sua elaboração vai ao encontro do processo de 

redemocratização do país, como a promulgação de uma nova constituição e 

criação do Ministério da Cultura. Naquele documento, o Sesc reafirmou os 

objetivos de sua atuação, de modo a “criar condições para o estabelecimento de 

programações mais estáveis e menos sujeitas a injunções políticas 

circunstanciais” (SESC, 1988, p. 2) e o estabelecimento de seus programas com 
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o intuito de “oferecer à clientela oportunidades de crescimento e de mudanças 

das condições de vida (idem, 1988, p. 17). De tal modo, 

 

fixou nove atividades prioritárias – desenvolvimento físico esportivo, 
assistência odontológica, refeições, temporada de férias, recreação 
infantil, recreação e participação social, biblioteca, cursos de 
atualização e conhecimentos e expressões artísticas –, com destaque 
para dois campos de ação: a saúde e a cultura (COLABONE, 2003, p. 
23). 

 

O foco das ações do Sesc estava pautado na democratização da cultura. 

Um novo projeto de expansão da rede física contribui para que essa missão 

fosse também levada aos municípios do interior e região metropolitana, assim 

como para bairros mais afastados da região central da capital. 

 

(...) o estabelecimento de campos e atividades prioritários, que 
rentabilizem ao máximo os recursos disponíveis, coloca-se como de 
vital importância. Ao mesmo tempo, a ação técnica deve orientar-se 
para avançar além do simples atendimento das demandas, traduzindo-
se por um amplo esforço de inventividade capaz de garantir soluções 
novas, mais ricas quanto aos conteúdos e mais eficazes quanto aos 
resultados de médio e longo prazo (SESC, 1990, p. 8). 

 

Com a inauguração do Sesc Pompeia, em 1982, a instituição afirma-se 

como referência no campo da ação cultural e educativa. Para a construção dessa 

unidade, ao invés da demolição total da antiga fábrica de tambores industriais, 

optou-se pela sua restauração. O projeto foi coordenado pela arquiteta Lina Bo 

Bardi, que também foi responsável pela posterior construção do complexo 

esportivo. Segundo consta no Relatório Anual de 1982 (p. 2), aquela unidade 

“firmou-se como um dos grandes pólos culturais da cidade, centro de atenção de 

técnicos e instituições de todo o país e do exterior, e, até mesmo, como 

referencial turístico de São Paulo”. 

A educação enquanto processo contínuo também é identificada na 

programação do Sesc SP, com o investimento na formação continuada de 

educadores para atendimento das demandas relacionadas à ação cultural. Para 

isso, a entidade lançou em 1985 o “Centro de Formação de Animadores 

Culturais, na Pompéia, reiterando sua privilegiada posição de centro cultural dos 

mais importantes do País” (SESC, 1985, p. 2). Anos mais tarde, essa iniciativa 

se repete com a inauguração do Centro de Pesquisa e Formação (CPF), em 
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2016, uma unidade especializada9, “voltada à reflexão crítica e à produção de 

conhecimentos nos campos da educação, arte, gestão e mediação culturais” 

(SESC, 2021). 

Para Libâneo (2012), a educação necessita ser compreendida como 

elemento que possibilita a realização da cidadania, associando-a na luta contra 

a superação das desigualdades sociais, configurando-se como um fenômeno 

social e uma atividade necessária para a coletividade. Dessa forma, aquela 

contribui para o desenvolvimento da formação integral do ser, de sua concepção 

de mundo e de suas convicções políticas e ideológicas frente às situações da 

vida cotidiana. Esse autor também nos chama atenção para a ampliação do 

conceito, de modo que suas práticas sejam diversas no que tange aos aspectos 

sociais, políticos e culturais, incluindo, dessa forma, os espaços educativos não 

formais e informais (BOZZA, 2020). 

Para Gohn (2004, p. 53), um processo de aprendizado “ocorre quando as 

informações fazem sentido para os indivíduos inseridos num dado contexto 

social”. Quando esse pressuposto é trabalhado no campo da educação não 

formal, aliando a criação e a produção da cultura, às experiências das pessoas 

envolvidas possibilita-se a construção ou agregação de novos elementos. 

Segundo Chaib (2015), o processo de aprendizagem ao longo da vida evidencia 

a importância da relação entre os espaços de educação formal, informal e não 

formal, isto é, a aprendizagem se dá com o intercâmbio entre essas 

modalidades. Desse modo, a “conexão entre essas diferentes formas de 

aprendizagem enfatiza o papel desempenhado pelas representações sociais das 

pessoas nos resultados da aprendizagem”. (CHAIB, 2015, P. 365). 

Logo, no Sesc SP, 

 

a concepção de cultura voltada para a formação da cidadania mantem 
os fins marcadamente educativos, tanto no sentido de “(...) fornecer 
instrumentais que auxiliam [o indivíduo] na busca do conhecimento, na 
sua expressão pessoal e na sua vida em sociedade”, como também 
“(...) pela iniciação, pela aprendizagem e domínio de técnica de 
expressão e aquisição de conhecimentos, de tal modo que os 
trabalhadores possam ser mais capazes de melhor consumir a 
produção cultural e, ao mesmo tempo, possam também se exprimir 
culturalmente” (COLABONE, 2003, p. 26). 

 

 
9 Unidade localizada no bairro da Bela Vista, na cidade de São Paulo. 
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Com o “Plano Estratégico para Nova Década”, de 1990, o Sesc SP 

reafirma o seu compromisso com a sua clientela e a sociedade em desempenhar 

 

um papel altamente expressivo na promoção do bem-estar social e do 
desenvolvimento cultural dos trabalhadores, como instituição ao 
mesmo tempo exemplar e exemplificadora do empenho do 
empresariado na solução dos problemas sociais (SESC, 1990, p. 1). 

 

As ações culturais e de educação permanente, consolidam-se por meio 

da expansão da rede física e dos programas sociais Cultura, Educação, 

Assistência, Saúde e Lazer orientados 

 

(...) por uma concepção de cultura voltada à formação da cidadania, de 
capacitação dos indivíduos para a vida em sociedade. Ao mesmo 
tempo, buscará atenuar os desníveis socioculturais de sua clientela 
mediante uma diretriz de distribuição social da cultura, que não só 
facilite o acesso aos bens culturais como também proporcione 
condições de iniciação e aprendizagem de formas de expressão que 
garantam sua efetiva inserção na dinâmica sociocultural (SESC, 1990, 
p. 23). 

 

Cada vez mais em uma sociedade civil participativa e com seus direitos 

de cidadania conquistados, respeitados e exercidos em várias dimensões, 

espaços de práticas da educação não-formal apresentam importantes 

contribuições para educação formal. Sendo aqueles constituídos por um 

processo educacional voluntário, com intencionalidade de aprendizado, 

possibilitam a prática da solidariedade como valor humano. Assim, esse local 

“proporciona autoconfiança aos indivíduos de uma localidade para que superem 

suas dificuldades; com a solidariedade promove coesão social, forças 

emancipatórias, fontes para mudanças e transformação social” (GOHN, 2004, p. 

49). 

 

Condições essenciais para o desenvolvimento sustentado são a 
autonomia, a capacidade de autodeterminação e a vontade decidida 
de assumir responsabilidades por parte de todos os cidadãos. 
Trabalhar para a generalização dessas qualidades significa induzir 
transformações profundas no plano dos valores predominantes na 
sociedade brasileira; e é inquestionável que a produção, o debate, a 
divulgação de obras e objetos de cultura constituem o espaço 
privilegiado em que se forjam, em que se transformam e em que se 
difundem novas visões de mundo, e se acumulam o conhecimento e a 
compreensão da realidade (SESC, 2004, p. 8; 9). 
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Por meio de seus equipamentos culturais e educativos, o Sesc SP 

também estabelece relações com a comunidade por meio da realização de sua 

programação nas ruas, parques e praças. Também promove campanhas e 

mobilizações viabilizadas por projetos realizados em parcerias com o poder 

público e sindicatos comerciais. Soma-se a isso o fomento ao acesso de suas 

programações via Portal SescSP, SescTV, Edições Sesc, Selo Sesc e revistas, 

como Em Cartaz, Mais 60 e Revista E (SESC, 2021). Dessa forma, buscou-se 

fazendo uso de seus equipamentos “uma ação de educação não formal e 

permanente com o intuito de valorizar seus diversos públicos ao estimular a 

autonomia pessoal, a interação e o contato com expressões e modos diversos 

de pensar, agir e sentir” (Sesc, 2021, s.p.). 

 

2. 4 Conhecimentos, cultura, educação não formal e formação cidadã: inter-
relações  

 

Segundo Gohn (2016, p. 61), a educação não formal compreende os 

aprendizados construídos no decurso da vida. São aqueles que envolvem as 

experiências e participações no coletivo. A intencionalidade é presente nessa 

modalidade e sua contribuição está “para a produção do saber na medida em 

que os indivíduos atuam como cidadãos”. Une, dessa forma, os saberes 

herdados e aprendidos os quais colaboram para a transformação das pessoas e 

dos territórios. As concepções de educação formal, não formal e informal, se 

complementam à medida que a somatória das três elucida a importância de suas 

articulações na formação humana, destacando a potência em virtude da sua 

atuação cidadã (BOZZA, 2020). 

A educação enquanto ato, abarca um campo de disputas em prol de uma 

determinada ordem social. O currículo, nesse contexto, forma identidades e 

subjetividades, e influenciam a construção de uma dada realidade social. A 

introdução da educação não formal, no conjunto das teorias educacionais, tem 

sua gênese fora do espaço escolar” (CATINI, 2021). Ela tem por objetivo criar 

um novo campo de investigação de práticas para apreender como se dá a 

produção de conhecimentos considerando os aspectos sociais e culturais que 

envolvem as experiências individuais, aliadas às práticas no coletivo. 
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Dessa forma, nas palavras de Danilo Santos de Miranda, Diretor Regional 

do Sesc SP: 

 

Educação e cultura, para mim, são complementares, são duas facetas 
da mesma realidade. Enquanto a educação, no sentido formal, é algo 
que instrumentaliza, desenvolve métodos, conhecimentos específicos 
ou gerais, transmite informações, o processo de educação ampla 
aproxima-se muito da ideia de cultura. Assim como a ideia da cultura 
no sentido ampliado aproxima-se muito da educação permanente, 
porque são dois conceitos que se fundem. (...) Nós entendemos por 
cultura tudo aquilo que o ser humano inventa, incluindo a ciência e a 
educação formal (SESC, 2021, s.p.). 

 

Em suma, a educação não formal constitui-se de pessoas com sua própria 

história, experiências e subjetividades, o que significa considerar o coletivo e o 

singular nessa constituição. O entorno social, os conhecimentos e ideais 

predominantes em uma dada sociedade, articulam-se na elaboração de saberes, 

contribuindo para a apropriação dos indivíduos do território enquanto cidadãos. 

Dessa forma, 

 

É fundamental ressaltar que não basta afirmar autonomias 
curriculantes, faz-se necessário, nessa altura das lutas por 
reconhecimento, direito e afirmação cultural na educação, mobilizar 
competências criadoras de autonomias emancipacionistas, 
fundamentadas em aportes filosóficos, epistemológicos, 
antropológicos, estéticos e político-pedagógicos, bem como inserções 
em práticas capazes de ajudar a empoderar atores sociais, sobretudo 
aqueles silenciados por uma educação historicamente autocentrada e 
excludente, tomando como problemática a distribuição social dos 
conhecimentos eleitos como formativos (MACEDO, 2013, p. 428). 

 

As entrevistas armazenadas no acervo do Sesc SP, propõem-se a 

assegurar que essas memórias, relacionadas ao conjunto da programação do 

Sesc SP, possam colaborar com a formação cultural de sua comunidade. As 

ações de guarda e preservação assumem um caráter educativo à medida que 

aproxima o público interno e externo das histórias daqueles que estiveram 

envolvidos na realização das ações institucionais. 

A partir das noções de atos curriculares, buscamos verificar, na 

documentação armazenada no Sesc Memórias, como é delineada a relevância 

de uma educação adequada ao campo, capaz de promover o diálogo com as 

questões específicas deste espaço. Diante desse contexto, constitutivo de atos 

de currículo, torna-se importante analisar as narrativas dos sujeitos curriculantes, 
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com suas experiências e processos de subjetividades registradas no acervo 

Sesc Memórias, captadas por meio da metodologia de história oral. 
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3. História oral no acervo Sesc memórias: narrativas, 
experiências e intencionalidades 

 

O uso da documentação que envolve narrativas no campo da educação, 

valoriza-se à medida que carrega consigo a riqueza de informações e conteúdos 

que justificam os seus usos no contexto de uma pesquisa nesse campo. Permite, 

dessa forma, ampliar a compreensão de fatos e acontecimentos 

contextualizando-os de forma histórica e cultural. 

 

Por exemplo, na reconstrução de uma história vivida, [...] o documento 
escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 
pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível 
em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente 
distante, pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos 
vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, 
muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho de 
atividades particulares ocorridas num passado recente (SÁ-SILVA; 
ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 2). 

 

Documentos como as narrativas construídas por meio de entrevistas de 

história oral, buscam captar o que uma pessoa viveu e sentiu frente a um dado 

acontecimento. A entrevista, em seu sentido literal “entre-vista”, configura-se 

como um momento importante, no qual as pessoas se veem, trocam 

experiências, ideias e perspectivas (ROVAI; EVANGELISTA, 2010, p. 4) e a sua 

análise pode revelar novos campos de investigações nos estudos acerca do 

currículo. Os seus usos também associados ao contexto de integração das TIC 

ao currículo, estimula-se a inovação no conhecimento científico no campo da 

aprendizagem, à medida em que oportuniza outros modos de desenvolver uma 

educação baseada em fundamentos dialógicos, reflexivos e de construção de 

conhecimento no campo da cultura (ALMEIDA, 2021).  

 

Assim, o que nos faz lembrar e organizar a memória é a dialética entre 
os indivíduos, os grupos, as instituições e as relações sociais do meio. 
A narrativa não é só estrutura de enredo nem historicidade. Para 
Bruner (1990), é uma forma de utilizar a linguagem. O significado 
simbólico depende da interiorização e utilização do seu sistema de 
signos como um interpretante e, por isso, precisa-se da interação com 
as pessoas. O domínio inicial da língua só pode advir da participação 
na comunicação (RABELO, 2011, p. 175). 

 

No contexto da educação não formal em uma instituição de cultura que 

faz da memória um valor a ser cultivado, diz respeito aos atos de currículo 
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(MACEDO, 2013) o fato de que a relação entrevistado e entrevistadores, somado 

aos conteúdos compartilhados ao longo da construção da narrativa e sua 

posterior interpretação e análise, constituem-se como elementos que instigam 

um pensamento crítico acerca das ações institucionais do Sesc SP na relação 

currículo-cultura. Inclui-se a isso a apreensão dos conhecimentos emanados 

dessa vivência, uma vez que o compartilhamento das memórias acerca de um 

dado acontecimento abrange aspectos que abarcam uma educação 

humanizada, evidenciando “pontos de vista heterogêneos de forma 

contextualizada sobre os ambientes formativos e suas reais necessidades” 

(CORREIA, 2020, p. 3). 

A multiplicidade de fontes documentais salvaguardadas no acervo Sesc 

Memórias denota interesse no registro e conhecimento das ações do Sesc SP, 

de modo a contribuir com o conhecimento de suas ações circunscritas no tempo 

e espaço. Sua relevância está ancorada na guarda do patrimônio cultural e 

material de modo a contribuir para as possíveis construções que envolvem o ato 

da lembrança e do esquecimento. Como afirmado por Samaran (1961, p. 12 

apud LE GOFF, 2003, p.531), “há que se tomar a palavra “documento” no sentido 

mais amplo, documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem, ou 

de qualquer outra maneira.” 

Para esta investigação, levamos em consideração os aspectos 

evidenciados nas entrevistas sobre o significado de estar inserido socialmente 

em um dado grupo, de modo que 

 

Viver numa cultura é estar entrosado em várias histórias que, na 
maioria das vezes, não representam um consenso. A perspectiva 
interpretativa de Bruner (1990) nos explica que o consenso não é o 
mais importante de uma cultura – apesar de ser necessário e de 
embasar as visões de mundo de quem pertence à determinada cultura 
–, mas o relacionamento e as disputas entre diferentes posturas de 
construção da realidade. A narrativa é um dos dispositivos sempre 
utilizados nestas lutas para manter a sua percepção de mundo 
(RABELO, 2011, p. 175). 

 

Segundo Vygotsky (1998), o desenvolvimento cognitivo se dá por meio de 

relações sociais em virtude de sua interação com outros indivíduos e o meio. Em 

um ambiente de aprendizado, o educador representa um mediador entre o 

aprendiz e o conhecimento. Nesse sentido, a experiência pessoal ocorre por 

meio da internalização dos signos, de modo que não possa ser dissociada do 
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desenvolvimento humano e desconsiderada em um processo de aprendizagem. 

“Desta forma, torna-se preciso abandonar o ensino baseado na memorização 

dos conceitos, que é separado da realidade do aluno e compromete a qualidade 

da aprendizagem” (LIMA; SILVA, 2020, p. 185) 

Ao considerar o tempo presente e os seus significados no contexto de 

cada pessoa, as narrativas são marcadas por acontecimentos reelaborados de 

acordo com experiências adquiridas ao longo das vivências ocorridas no tempo. 

A memória é permeada pela subjetividade do sujeito e ao ser retomada em um 

contexto de aprendizagem que envolve a criticidade e a autonomia, suscita a 

transformação. Isso “nos mobiliza para solucionar alguma situação problemática, 

indeterminada, no intuito de torná-la clara, definida, determinada; a solução a 

que chegamos, no entanto, nunca é final, definitiva” (CUNHA, 2015, p. 264). 

Segundo Caldas, durante a construção de uma entrevista o diálogo não 

ocorre somente entre pessoas, “mas entre tempos, imaginários, ideias, corpos, 

experiências, vozes, imagens diferentes. E deve ser nessa, e para essa 

diferença que deve acontecer o diálogo.” (CALDAS, 1999, p. 100). Dessa forma, 

ao fundamentar o objeto de pesquisa em narrativas, busca-se respeitar o que se 

apresenta multifacetado e com particularidades inerentes ao seu processo de 

coleta. 

 

Lembrando que não é possível generalizar as interpretações em HO, 
pois são registros das subjetividades, mas que é possível perceber o 
quanto dessa subjetividade estabelece relações com questões mais 
coletivas, verificando experiências parecidas, trajetórias comuns, 
expressões semelhantes (RIBEIRO, 2021, p.9). 

  

O pensar sobre a prática, nesse caso configurada como ponto de partida 

para contribuição no desenvolvimento de um processo formativo, preconiza tanto 

o aspecto social quanto o individual, isto é, experiências e memórias do mundo 

social são estruturadas por concepções interiorizadas e elaboradas 

historicamente pela cultura. Os acontecimentos, ao serem considerados em seu 

tempo e espaço, possibilitam a compreensão de como o “pensamento histórico 

contribui para orientar a vida humana para dentro (identidade) e para fora 

(práxis)” (SCHMDT, 2017, p. 62). Nesse contexto, as instituições também se 

tornam importantes na esquematização da memória e da narração à medida que 

permitem o registro e a guarda de várias versões de um mesmo acontecimento. 
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Dessa forma, as narrativas presentes nas instituições e nas relações sociais, 

quer sejam, oral, escrita e digital, assim, também são percebidas como 

instrumentos de poder. 

Segundo Verena Alberti, uma das características centrais de um 

documento de história oral “decorre de toda uma postura com relação à história 

e às configurações socioculturais, que privilegia a recuperação do vivido 

conforme concebido por quem viveu”. (ALBERTI, 1990, p. 5). As narrativas 

construídas por meio da metodologia de história oral abrem um campo alargado 

para compreensão de um aprender, levando em consideração a experiência do 

outro, de modo que essa narrativa não somente conserva e elabora uma dada 

tradição, “mas possibilita interpretar e “melhorar” o que se passou, promovendo 

uma nova forma de contar” (RABELO, 2011, p. 173). Isso também se torna válido 

para as diferentes formas de registros narrativos, nas quais se propõe a 

desenvolver ações de formação contextualizada, pautadas por uma visão do 

sujeito no campo histórico-cultural, e que possam impulsionar os usos das 

tecnologias, de modo a trazer contribuições significativas ao desenvolvimento do 

currículo. 

A relação entre História e memória, evocada no momento da entrevista, 

evidencia o papel do sujeito na construção de suas memórias e, 

consequentemente, uma posição de contribuinte do processo histórico vivido por 

meio da reconstituição temporal (NEVES, 2000). Em conjunto com campo do 

saber da Educação, podemos utilizar as entrevistas provenientes do acervo de 

história oral, com finalidade de propor um diálogo sob o ponto de vista das 

experiências dos funcionários do Sesc SP, o que nos coloca em contato com 

conhecimentos multidisciplinares produzidos ao longo da história da instituição. 

Nos documentos compostos pelas entrevistas de história oral do acervo 

Sesc Memórias, observa-se que o entrevistado foi convidado a construir uma 

narrativa a partir do que viu, vivenciou e experimentou ao longo de sua atuação 

na realização das diferentes edições da Bienal Naïfs do Brasil. Essas narrativas 

são permeadas pela subjetividade e experiências, que se tornaram elementos 

importantes para a composição do mosaico das memórias institucionais acerca 

daquela programação. Esses elementos foram estimulados ao longo da 

gravação por meio das perguntas colocadas pelos entrevistadores. No cenário 

estabelecido, tanto o entrevistado, quanto os entrevistadores colaboraram para 
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um processo de aprendizagem no qual memória e experiência estão 

intimamente ligadas no processo de rememoração da cultura institucional. Nesse 

contexto, o roteiro tematizado contribuiu com o processo de registro à medida 

que trouxe para os entrevistados elementos da história institucional atrelados às 

experiências subjetivas manifestadas no diálogo estabelecido entre os 

participantes para construção das narrativas. Nesse contexto, o ato de lembrar 

proporcionou recriações das experiências passadas com os olhos do tempo 

presente (BRUNER, 1997; SOARES, 1990; BOSI, 1994). 

As entrevistas armazenadas no acervo Sesc Memórias foram construídas 

por “várias mãos, vozes e memórias” (SESC, s.d.) que trouxeram contribuições 

para a concretização dessas narrativas históricas. Dessa forma, houve 

aproximação com pessoas de diferentes campos da ação do Sesc, possibilitando 

reunir um conjunto de informações que envolvem a diversidade que compõe um 

saber fazer no contexto da educação não formal. 

As três entrevistas selecionadas para análise refletem, desse modo, 

diferentes olhares para as memórias do Sesc SP que dizem respeito à 

programação que envolve as Bienais Naïfs do Brasil. “Afetar ser afetado é 

condição inerente às interações humanas” (SZYMANSKI, 2002, p.89), e a 

situação de análise das entrevistas não escapam dessa condição. 

No que compete ao processo de construção de identidade 

compreendemos que 

 

(...) é sempre histórico, específico, atende a interesses contingentes 
muitas vezes articulados com vetores de força global, mas sempre 
envolto em disputas. As disputas evidenciam uma formação complexa 
das sustentações identitárias, bem como um aspecto transitório, ou 
seja, as identidades passam por processos constantes de 
reconstruções, processo este marcado por contradições. Essas 
relações compõem aquilo que Hall (2008) denomina de circuito da 
cultura: as representações são construídas simbolicamente por meio 
de práticas de significação, marcando fronteiras e criando posições de 
sujeito, que por sua vez irão ser a base de constituição de identidades 
que irão adentrar o circuito nas disputas pelo poder de representar 
(VIEIRA; BORGES; MELO, 2018, p. 3). 

 

Desse modo, para a realização da análise, organizamos as informações 

conforme a metodologia estruturada pela professora Heloísa Szymanski (2002, 

p. 69-70), apresentada na obra “A entrevista na pesquisa em Educação, a prática 

reflexiva (vol. 4)”, na qual propõe as seguintes ações: 1) leitura completa da 
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narrativa, quantas vezes necessária, para compreensão e apropriação de seu 

conteúdo; 2) “quebrar o todo em partes”, para obter "unidades de significados”, 

de modo que “estas relacionam-se umas com as outras mas indicam momentos 

distinguíveis na totalidade da descrição”; 3) sintetizar os dados de forma 

consistente com intuito de trazer coerência para análise referida. Embora os 

trabalhos sobre entrevista da professora Szymanski (2002) estejam direcionados 

à análise de “entrevistas reflexivas” no campo da psicologia, ainda assim afere-

se a viabilidade de sua aplicação nesta pesquisa, tendo em vista que as 

entrevistas em tela se referem a um processo dialógico, colaborativo e reflexivo 

sobre a memória dos acontecimentos referentes às ações institucionais do Sesc 

SP. Logo, o conceito de entrevistas defendidos pela professora Szymanski, 

como sendo “um momento de encontro entre duas pessoas, com diferentes 

histórias, experiências, expectativas e com diferentes disposições afetivas”, 

aproximam-se daquilo que buscamos nesta pesquisa: colher informações para 

investigação, de modo que as “intenções subjacentes à sua participação podem 

variar e serem ou não explicitados” (SZYMANSKI, 2002, p.89). 

É por meio do diálogo que compartilhamos histórias, adquirimos novos 

olhares e compreendemos um dado acontecimento em função da experiência de 

vida do outro. O registro dessas lembranças, com o emprego da metodologia de 

história oral, possibilitou a reconstrução dessas vivências em razão das 

condições que os momentos de encontro e de entrevista ofereceram, bem como 

a captação de diferentes significados de uma experiência vivida, auxiliando a 

compreensão das ações relatadas no seu contexto.  

 

Recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e também 
para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos 
alguma informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas 
permaneçam obscuras para nós (HALBWACHS, 2006, p.29). 

 

No que compete a uma análise qualitativa, considera-se sua realização 

por meio de um processo indutivo com foco naquilo que faz parte do universo 

particular de cada sujeito. De acordo com André (1983) esse tipo de análise 

busca abarcar o caráter multidimensional daquilo que é exposto, neste caso, no 

processo narrativo, ao mesmo tempo em captar os diferentes significados de 
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uma experiência vivida, auxiliando a compreensão do indivíduo no seu contexto. 

Dessa forma, o contexto da experiência observado nas entrevistas 

 

(...) pode constituir um instrumento importante de extração dos saberes 
práticos, com a condição de orientar para a descrição das experiências 
vividas pessoalmente e dos contextos nos quais elas se inscrevem. Isto 
significa orientar as narrativas de vida através da forma que nós 
propusemos chamar de “narrativas de práticas (BERTAUX, 2010). 

 

Os documentos são compostos pelas histórias contadas por funcionários 

que voluntariamente se prontificaram a compartilhar as suas vivências, 

permitiram o registro dessas experiências no acervo da instituição e autorizaram 

seu uso em pesquisas sobre o Sesc. Como já referido, para a análise que 

compõe esta pesquisa foram selecionadas três entrevistas referentes ao projeto 

sobre as memórias das edições da Bienal Naïfs do Brasil, que se encontram 

registradas no acervo do Sesc Memórias. 

Como já citado no capítulo sobre a metodologia desta pesquisa, optamos 

em preservar a identidade de cada entrevistado, denominados nesta pesquisa 

pelas abreviações ME, MA e OS. O motivo pelo qual realizamos essa escolha, 

se deu pelo fato de dois desses entrevistados ainda fazerem parte do quadro 

funcional da instituição no momento de realização desta investigação. 

Reforçamos que, para tal, utilizamos algumas partes devidamente selecionadas 

dessa documentação que respondem aos anseios desta pesquisa, sendo que a 

cada abertura de trecho citado, será precedido com a identificação de quem 

pertence o dado segmento de cada entrevista. A íntegra da documentação 

encontra-se em armazenada no acervo Sesc Memórias, sendo consultada 

mediante agendamento prévio. 

As análises apresentadas a seguir foram organizadas a partir dos eixos 

temáticos “experiência” e “subjetividade” e “atos de currículo” que nos ajudam a 

responder às questões propostas por esta pesquisa. Para tal, recorremos ao 

conceito de punctum apresentado na obra de Roland Barthes, A câmara clara 

(1984). Segundo o autor, 

 

(...) Eu não via, em francês, palavra que exprime simplesmente essa 
espécie de interesse humano contém, mas em latim, acho que essa 
palavra existe: é o studium, que não quer dizer, pelo menos de 
imediato, "estudo, mas aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma 
espécie de investimento geral, ardoroso, é verdade, mais sem 
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acuidade particular. O segundo elemento vem quebrar (ou escandir) o 
studium. Dessa vez, não sou eu que vou buscá-lo (como invisto com a 
minha consciência soberana o campo do studium), é ele que parte da 
cena como uma flecha e vem me transpassar. Em latim existe uma 
palavra para designar essa ferida, essa picada, essa marca feita por 
um instrumento pontudo; essa palavra me serviria em especial na 
medida em que remete também a ideia de pontuação e em que as fotos 
de que falas são, de fato, como que pontudas, às vezes até mesmo 
mosqueadas, com esses pontos sensíveis; caso, essas feridas são 
precisamente pontos. Aí segundo elemento que vem contrariar o 
studium chamar então punctum; pois punctum, é também picada, 
pequeno buraco, pequena mancha, pequeno pode traço e também 
lance de dados. O punctum tem uma foto aí se acaso que, nela, me 
punge (mas também mortifica, me fere) (BARTHES, 1984, p. 45-46). 

 

Isto é, enquanto o studium responde ao pensamento análito, punctum 

refere-se ao indizível, representado pelas vivências. Ambos, dessa forma, 

possibilitam fazer conexões em diferentes produções do ser humano no campo 

das artes, da cultura e da educação. 

Embora esse conceito foi utilizado por Barthes no campo da fotografia, a 

constatação da existência do punctum nos instiga, à medida em que possibilita 

“criar um estado emocional em quem o experiencia, despertando, assim, uma 

reflexão a partir da memória e da representação – o que nos leva a perceber 

outros contextos, depois de pungido, e a representar as sensações a partir do 

detalhe, no qual fomos fisgados” (ALMEIDA; MARSHALL, 2018, p. 114-115).  

No contexto desta pesquisa, buscamos nos aproximar dos conteúdos 

apresentados na documentação, associando aquilo que entrevistados e 

entrevistadores escolheram relatar e gravar, somado ao que a instituição 

selecionou para guardar e disponibilizar em acervo. Isso tudo em conjunto à 

forma como se deu o processo de escolha da documentação e a análise 

realizada pela pesquisadora. Deste modo, os atos de currículo constituem-se no 

processo que envolve a subjetividade dos narradores e também daqueles que 

acessam e interpretam essas narrativas, sendo essa intersecção consagrada em 

uma ação programática sobre memórias - Sesc Memórias - de uma instituição 

de educação não formal - Sesc SP. 

Sob essa perspectiva, no eixo “experiência” discute-se alguns aspectos 

do cotidiano de trabalho tal como representado na documentação selecionada, 

conforme os preceitos apresentados por Dewey (1976) e Larossa (2011). Em 

“subjetividade”, apoiados em Benjamin (1994), tratamos das relações dos 

entrevistados com o tema proposto pela entrevista, as marcas que essas 
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vivências deixaram enquanto legado nas histórias de vidas dessas pessoas que 

entrelaçam com a história da instituição. Por fim, no eixo “atos de currículo” 

busca-se destacar aqueles aspectos que se encontram nas narrativas 

construídas e disponibilizadas pelo acervo Sesc Memórias. Ainda que na análise 

haja a proposta de divisão de eixos, os três elementos podem aparecer 

imbricados, ainda que em cada tópico a ênfase seja dada para um deles. Desse 

modo, nos parece mais rico compreender esses três elementos em suas inter-

relações, porque dão lugar às vivências refletidas e conscientizadas, integrando 

assim as dimensões do ser no mundo, por registros de expressões apresentados 

por cada entrevistado. 

 

3.1 Experiência 
 

Neste tópico apresentamos recortes que remetem ao cotidiano do 

trabalho em uma instituição de educação não formal, tal como apresentado nas 

três narrativas memorialísticas selecionadas para esta pesquisa. O intuito é fazer 

uma aproximação ao conceito de experiência como 

 

um movimento de ida e volta. Um movimento de ida porque a 

experiência supõe um movimento de exteriorização, de saída de mim 

mesmo, de saída para fora, um movimento que vai ao encontro com 

isso que passa, ao encontro do acontecimento. E um movimento de 

volta porque a experiência supõe que o acontecimento afeta a mim, 

que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, no que 

eu sinto, no que eu sei, no que eu quero etc. Poderíamos dizer que o 

sujeito da experiência se exterioriza em relação ao acontecimento, que 

se altera, que se aliena (LARROSA, 2011.p. 6-7). 

 

Segundo Paulo Freire, toda ação educativa é política e a construção de 

conhecimentos passa pela dialogicidade, isto é, “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2010, p. 23). Para Freire, 

o ato de ensinar não é sinônimo de transferência de conhecimento, mas sim 

envolve a criação de possibilidades para sua construção.  

De acordo com Macedo, 

 

Se a formação não for experiencial não é formação, nos diz a 

epistemóloga da formação Marie-Christine Josso. Isso quer dizer que 

a formação é irremediavelmente do âmbito da experiência de quem, 
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como sujeito social, encontra-se na aventura pensada que é aprender, 

subjetivando-a, valorando-a. Até porque, sempre, para alguém, em 

algum lugar, nem toda aprendizagem é boa. (MACEDO, 2013, posição 

547-552). 

 

Assim, os atos de currículo materializam-se no processo de aprendizagem 

contínua e permanente. Essa maneira de relacionar o currículo e seus atos à 

formação abrem perspectivas inovadoras, à medida que o saber sobre a 

experiência proporciona interações e articulações na conjugação com outros 

saberes. No cotidiano dos trabalhadores em uma instituição de educação não 

formal, a formação evidencia-se por meio da aquisição empírica do 

conhecimento. A sua validação ocorre por meio de um processo reflexivo, no 

qual a formalização acontece no compartilhamento, acompanhado de avaliações 

críticas sobre dadas ações realizadas. Isso significa que as pessoas aprendem 

a vivenciar um dado evento e a reagir às diferentes nuances de uma situação de 

acordo com aquilo que carregam consigo. Dessa forma 

 

Aprender pela experiência não significa que qualquer vivência redunda 
em aprendizagem. (...) Assim sendo, apropriar (tornar próprios) os 
saberes procedentes da experiência demanda processos contínuos de 
ação e reflexão (PIMENTEL, 2007, P. 160). 

 

Segundo consta no cabeçalho de identificação de cada documento, as 

três entrevistas foram gravadas no ano de 2016, correspondentes a 13ª edição 

da Bienal Naïfs do Brasil. No período no qual ocorreu as gravações dessas 

entrevistas, também estava em organização os preparativos para a primeira 

itinerância da exposição ao Sesc Belenzinho, em comemoração de seus 30 anos 

de programação. Essa programação reforçou, nas palavras do Diretor Regional, 

 

(...) a longeva relação do Sesc com esse universo, que antecede à 

realização das Bienais Naïfs do Brasil, está ligada ao reconhecimento 

de que a arte popular merece um espaço condizente com sua 

relevância. Além disso, essa trajetória colaborou para que a própria 

instituição alargasse seus horizontes e sua compreensão sobre ação 

cultural, evidenciando as conexões entre cultura, democracia e 

cidadania. Cada nova edição impõe desafios sintonizados com 

contextos cambiantes e suas urgentes questões. Pois o presente é 

caleidoscópio de temporalidades, onde passados e futuros são 

disputados – e a arte é uma das principais expressões dessa tão 

humana condição (MIRANDA, 2021, s.p.). 
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Como citado, denominamos aqueles que foram entrevistados por ME, MA 

e OS. Segundo observado na documentação selecionada, essas pessoas, 

enquanto funcionários da unidade Sesc Piracicaba, trabalharam juntos em 

algumas das edições das Bienal Naïfs do Brasil. 

O OS está inserido nesse cotidiano desde os primeiros trabalhos com a 

temática naïf na unidade. Iniciou como prestador de serviços de faxina via 

empresa terceirizada em 1985. No ano seguinte entrou no Sesc como 

funcionário, atuando como office-boy, jardineiro, gráfico, e na prática de 

manutenção, o que o levou a ser um dos supervisores dessa área. 

Trecho da narrativa de OS: 

 

(...) entrei na Unidade do Sesc Piracicaba, em 1985, como faxineiro em 
uma empresa terceirizada. E seis meses depois, voltei como 
funcionário do Sesc, em 1986. Entrei como Office boy e trabalhei na 
gráfica; [depois como] jardineiro e em prática de manutenção. Hoje sou 
oficial de manutenção e tratador de água das piscinas. No dia 14 de 
novembro, fez 30 anos [que trabalho no Sesc Piracicaba]. 
Assim que eu entrei, o gerente (na época [em que a Bienal Naïfs] era 
anual), em [19]86, me encarregou de receber as obras de arte e levar 
para ele desembrulhadas. Então [quando] chegava os Correios, eu 
recebia, desembrulhava e levava para ele [o gerente] ver; e também 
[era responsável] em mandar embora as obras, terminada [a 
exposição]. Eu tinha que guardar as embalagens de madeira, que eram 
bonitas, para embrulhar de novo e despachar via Correios (SESC, 
2016, p. 1-2). 

 

Segundo Dewey, a experiência consiste no estabelecimento de relações 

ativas entre pessoas e seu meio. Na situação descrita por OS, o contexto de 

desenvolvimento de trabalho na instituição o conduziu a um desfecho favorável 

à aproximação dos trabalhos com as obras para exposição das Bienais. Isto é, 

à medida em que OS estabeleceu conexões entre aquilo que sucedeu e o que 

fez em resposta, adquiriu significado em sua biografia ao ponto de se tornar parte 

integrante do registro de sua narrativa. Nesse contexto, o ato de currículo se 

materializou por meio da experiência, associada também com a compreensão 

das relações estabelecidas entre OS e sua relação com o contexto de trabalho, 

onde os atos adquiriram significado, de forma que aprendeu “a conhecer-se e 

também a conhecer o mundo dos homens e das coisas”. (DEWEY, 1959, p. 301). 

Em 1986, período em que OS voltou a trabalhar no Sesc, ocorreu a 

primeira exposição coletiva sobre a temática arte naïf por meio do projeto Cenas 

da Cultura Caipira. Antônio Nascimento, foi gerente do Sesc Piracicaba e 
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idealizador do projeto, buscava com essa programação oferecer um espaço para 

os artistas que não se encaixavam nos critérios dos salões de artes. Nesse 

sentido, a Mostra Internacional de Arte Ingênua e Primitiva foi criada para expor 

as manifestações artísticas naïfs. Como decorrência, colaborou para o incentivo 

de novas produções e proporcionou contextos de diálogo entre artistas e 

comunidade. A exposição permaneceu na programação de forma independente, 

sendo realizada anualmente entre os anos de 1989 a 1991. 

No ano de 1992 se tornou Bienal Naïfs do Brasil e nesta edição recebeu 

o Prêmio de Melhor Evento de Artes Visuais do Interior do Estado, concedido 

pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). De abrangência nacional, 

segundo D ́Ambrósio (2013, p. 24), não há programação similar no Brasil que 

“abre portas aos artistas de mais longínquas localidades (...) cujas pessoas, na 

sua grande maioria são humildes, de hábito simples e vida modesta, que 

sobrevivem com muitas dificuldades”. 

MA relatou que iniciou contato com os trabalhos da Bienal logo que entrou 

em 1994, na 2ª edição do evento, e assumiu algumas funções da colega que 

havia recentemente mudado de unidade. Nesse núcleo de trabalho, passou por 

diversas etapas de trabalho relacionadas a seleção das obras, educação e 

curadoria.  

Trecho da narrativa de MA: 
 

(...) Em 94, eu vim transferida para Piracicaba. 
(...) 
Então em 1996, foi a minha primeira Bienal, que trabalhei, acompanhei 
a seleção, recepção de obras, conhecendo os artistas, conhecendo 
realmente o projeto... foi lindíssimo. Posso dizer até que nessa época 
eu achei que eu estava... achei não, eu acho que estava mesmo 
realizada profissionalmente porque eu sou dessa área, trabalhava com 
galeria antes de entrar no Sesc, fiz artes plásticas. Então era o mundo 
que eu queria viver. Saindo de Campinas para vir para cá, saí do 
Curumim, já tinha feito a minha cota. Eu trabalho com criança; já estava 
cumprindo a minha missão. 
(...) 
Um pouco, não como eu convivi aqui. [...] tinha esse contato, mas não 
diretamente. Tinha estudado a Arte Naïf e tudo, mas trabalhar 
direto com ela e ter o prazer de comparar a obra, conhecer os 
artistas, sua essência, é outro mundo. Eu convivia no meio de 
artistas, mas modernos, contemporâneos, uma outra linha. (...) Agora 
o Naïf, quando eu vim para cá que eu comecei a conviver e conhecer 
de perto, foi outro mundo (SESC, 2016, p. 1-2). 

 

No trecho destacado, vemos o conceito de experiência e subjetividade 

imbricados, de modo que foi somente em contato direto com os artistas, que MA 
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passou a ter dimensão do que significa ser um artista naïf. Para Dewey a 

experiência valida-se em um processo social e por meio de sua continuidade que 

visa oportunizar a formação de atitudes, desejos e propósitos, “com o intuito de 

possibilitar o verdadeiro processo de aprendizagem que só será possível por 

meio da experiência refletida” (MARTINS, 2007, 149). O relato inicial de MA, 

permite a aproximação entre subjetividade e experiência em uma perspectiva 

histórico-cultural, na qual busca-se compreender a capacidade do sujeito em 

desenvolver processos simbólicos emocionais no decorrer de sua história de 

vida e nas relações que teceu nos diferentes contextos dos quais participou e 

atuou (GONZÁLES REY, 2005). A reflexão é parte integrante da experiência, na 

qual o fazer e o experimentar, e aqui também incluímos o internalizar e sentir, 

são partes integrantes de um processo educativo, como a sensação de 

realização profissional e de estar de fato inserida no universo da arte naïf, 

descrita por MA. 

Na edição da Bienal de 1994, foi reforçada a ideia de sua “insubordinação” 

aos cânones da arte acadêmica, cumprindo, dessa forma, "um rito especial de 

apreensão da realidade” (SESC, 1994, s.p.). Com curadoria de Anthonio Jorge 

Silva, essa programação salientou a “permanência do primitivo” nas produções 

de arte naïf, ao difundir a "realidade vivida" processada de modo criativo e 

poético (SESC, 1994, s.p.). 

Na 3ª edição, ocorrida no ano de 1996, MA acompanhou a organização 

da programação desde o início. Com intuito de “transpor” os perímetros da 

cidade de Piracicaba e acolher aos diversos públicos, essa exposição 

apresentou como proposta de programação uma gama de cursos, oficinas e 

workshops, de forma que, como se apresenta no texto do catálogo, 

 

(...) A amplitude de participação do grande público reveste-se de 
particular importância, visto que a arte não pode restringir-se a 
pequenos círculos de iniciados. Enquanto forma de percepção do 
mundo e de expressão da realidade, ela destina-se, ao contrário, de 
penetrar intensamente o cotidiano de todas as pessoas. 
Eis o sentido e a intenção da Bienal, cujo êxito certamente será agora 
reeditado (SESC, 1996, p. 7). 

 

Com curadoria de Antonio Nascimento, a 3ª edição marcou a 

comemoração dos 10 anos de início dos trabalhos com arte naïf no Sesc 

Piracicaba. Também ocupou outros espaços da cidade, como Hall Teatro 
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Municipal, Casa do Povoador e Engenho Central. Segundo consta em texto do 

catálogo, 

 

 (...) O artista dito naïf ou ingênuo que, na esmagadora maioria, é 
originária das camadas mais humildes da população, e procurando dar 
asas à sua necessidade de expressão transpõe para as telas as cenas 
da vida cotidiana, das reminiscências, dos folguedos, das festas, do 
trabalho, da natureza, da religiosidade da cultura do povo brasileiro 
(SESC, 1996, p. 10). 

 

Segundo o Dicionário Sesc: a linguagem e a cultura, o termo Naïf 

caracteriza-se por uma “designação de origem francesa - literalmente arte 

ingênua - para as pinturas e esculturas de técnicas autodidata, livre, espontânea, 

rude e frequentemente popular” (CUNHA, 2003, p. 461). E é por essa perspectiva 

que os entrevistados intercambiam suas narrativas, destacando como essa 

ingenuidade também se configura como um “estilo de vida”, no qual sua obra 

representa aquilo que ele vivenciou e externalizou por meio do registro em sua 

arte. 

ME relatou que foi monitorada em algumas exposições no Sesc 

Piracicaba, e iniciou sua trajetória especificamente no núcleo de trabalho com a 

Bienal na edição de 2012, na 11ª edição no recebimento das obras e contatos 

com os artistas. 

Trecho da narrativa de ME: 

 

Entrei no Sesc em 89, na unidade lá [de Piracicaba] mesmo, entrei 
como instrutora de atividades, na época era [o programa] Curumim que 
a gente chamava. Não mudei de unidade, praticamente trabalhei com 
as crianças do Curumim acho que durante 23 anos, ou um pouco mais. 
Depois de um tempo sou deslocada para a programação, e acabei 
recebendo o convite para formar o núcleo da Bienal de Arte Naïf. O 
técnico que cuidava da Bienal havia sido transferido, e enfim, o gerente 
da unidade falou: “(...) topa participar do Núcleo da Bienal? Você gosta 
de mexer com os documentos, obras, tem contato com o público...”. E 
assim foi que comecei em 2012 um trabalho mais próximo da Bienal 
(SESC, 2016, p. 1-2). 

 

No trecho acima, localizamos aquilo que Marie-Christine Josso (2007, p. 

414), apresenta a respeito de um projeto de formação na vida do aprendente 

adulto, associando a temática da existencialidade a questões ligadas à 

identidade “(identidade para si, identidade para os outros)”. Ou seja, à medida 

que as mutações sociais e culturais ocorrem de forma singular, ligam-se às 
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experiências de uma dada pessoa à evolução dos seus contextos de vida 

profissional e social. Observamos isso no trecho acima da narrativa apresentada 

por ME, de modo que suas experiências acumuladas possibilitaram ser vista 

como uma pessoa com características importantes aos trabalhos com as 

Bienais, e assim assumir uma nova pasta de trabalho na instituição. 

 

Assim, a questão do sentido da formação, vista através do projeto de 
formação, apresenta-se como uma voz de acesso às questões de 
sentido que hoje permeiam os atores sociais, seja no exercício de sua 
profissão – eles se assumem como porta-vozes dos problemas dos 
grupos sociais com os quais operam –, seja nas vivências 
questionadas e questionadoras de sua própria vida (JOSSO, 2007, p. 
414). 

 

Com a curadoria de Kiki Mazzucchelli, a edição “Além da Vanguarda”, a 

proposta daquela exposição estava em buscar maior aproximação entre as 

produções naïf e arte contemporânea. Segundo Danilo Santos de Miranda,  

 

Em sua décima primeira edição, a Bienal Naïfs do Brasil busca ampliar 
o diálogo e a aproximação entre a produção de origem popular e a arte 
contemporânea. Nessa perspectiva, o desenho curatorial, concebido 
por Kiki Mazzucchelli, e a expografia da mostra, realizada por Ana 
Paula Pontes, atuam em consonância, apresentando uma alteração 
significativa, possibilitando que os limites do espaço físico entre 
premiados, selecionados e participantes da sala especial sejam 
rompidos e convivam num mesmo ambiente (SESC, 2012, p.11). 

 

Nessa edição houve mudança na forma da organização do espaço 

expositivo. As obras passaram a ser expostas no mesmo salão, sem a separação 

da “sala especial”, compostas por obras selecionadas pelo júri convidado. Esse 

ato marcou uma nova fase na qual “essa desestrutura dos compartimentos 

físicos propicia que as obras apresentadas sejam partilhadas com o público de 

uma forma inédita no histórico da bienal” (SESC, 2012, p. 13). De forma que, de 

acordo como consta em catálogo da edição, 

 

Ao abrigar obras de concepção popular que fazem contraponto ou que 
dialogam com manifestações contemporâneas, o SESC reafirma os 
critérios de pluralidade e de democratização norteadores de suas 
ações socioculturais, estímulo para recriar relações e intersecções no 
ambiente das artes (SESC, 2012, p.14). 

 

Fazendo um paralelo ao que foi apresentado na 11ª edição, a diversidade 

existente nas artes e as suas possibilidades de diálogos, na presente pesquisa, 
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procuramos fazer as associações entre as configurações subjetivas que 

participaram da expressão de experiência localizadas nas narrativas 

selecionadas, interpretando-as como agentes participantes de um processo 

educativo e formadoras de atos de currículo. Nessa perspectiva, a experiência 

enfatiza tudo que em uma ação educativa pautada pela diversidade, pluralidade, 

e autonomia, carregam: os desejos, os anseios e as suas concepções de mundo, 

no qual as particularidades trazidas por pessoas assumem um motivo condutor 

em um processo formativo. 

Segundo Almeida (2009, p. 4), a concepção de formação que adota a 

atividade profissional como princípio educativo viabiliza a superação de 

dicotomias presentes na formação conteudista e instrumental que separa as 

dimensões cognitivas e afetivas. Isto é, as questões deste cotidiano ocasionam 

a participação aliada à produção crítica e colaborativa de conhecimento e, 

contribuem no alimentar de um processo democrático, que respeita a pluralidade 

e a diversidade no campo das relações sociais. 

Após ter apresentado os narradores e as edições que marcaram o início 

dos trabalhos de cada um com as Bienais, e relacionado as narrativas 

selecionadas com o conceito de experiência, proposto neste tópico, nos 

parágrafos subsequentes, abordamos assuntos comuns localizados nas três 

entrevistas. Para tal, destacamos a relação dos entrevistados com o cotidiano 

de trabalho que envolve o contato e cuidados com a organização da chegada 

das obras de arte e do espaço expositivo; das impressões acerca dos artistas e 

de sua forma de viver, e de como organizou-se o educativo da exposição em 

algumas edições. O intuito deste recorte é evidenciar como a experiência nesse 

ambiente configura-se como atos de currículo, cuja “a verdadeira experiência 

educativa envolve, acima de tudo, continuidade e interação entre quem aprende 

o que aprendido” (DEWEY, 1976, p. 12). 

Em relação como ocorriam as montagens das exposições, OS e ME 

relataram que nas primeiras edições eram os próprios funcionários da unidade 

que cuidavam dos detalhes técnicos do início ao fim, sendo que nas edições 

mais recentes houve contratação de empresas especializadas: 

Segundo trecho da narrativa de OS: 
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Era feita montagem e tinham os carpinteiros, marceneiros, que 
entendiam e faziam a pintura, hoje não temos mais. Pintávamos e 
colocávamos às obras no lugar. O gerente coordenava isso no 
começo, e foi assim por um bom tempo. E era um trabalho muito 
corrido. Hoje também é, mas a gente auxilia as [empresas] 
terceirizadas (SESC, 2016, p. 3). 

 

E no trecho da narrativa de ME: 

 

No início das mostras eram os funcionários, era um volume muito 
menor de obras, porque era uma mostra. Os artistas eram 
convidados, então tínhamos um espaço expositivo, e ela olhava 
direitinho onde ia ficar, fazia diagramação. Nessa época eu era [do 
programa] Curumim, tinha uma outra pessoa que cuidava, colocava o 
preguinho na parede, colocava a obra, a legenda, tudo caseiro, feito ali 
pela equipe mesmo. Com o tempo e pelo tamanho que ela foi 
ganhando, começa a ficar algo mais que necessite de um apoio, de 
alguém dedicado diretamente a isso. Hoje o que a gente faz até 
então:  secretaria, técnico de artes visuais, a equipe da infraestrutura 
que tem um apoio bastante grande ali porque não tem como a gente 
fazer, enfim, temos os projetos que são recebidos a partir da 
expografia. Hoje a expografia é contratada, além da curadoria. Depois 
tem a equipe da iluminação que é um outro detalhe que compromete 
bastante a exposição. Nossa unidade não é das [maiores], mas não é 
pequena, então temos um cuidado, unidade antiga, tem que ter um 
certo cuidado nessas questões de segurança. Nos últimos, dois ou três 
anos, [talvez] um pouco mais, temos contratado uma produção 
executiva que nos apoia bastante nas questões de deslocamento de 
obras e convidados. Mas a maioria dos serviços de estruturação da 
Bienal é com a nossa equipe técnica (SESC, 2016, p. 9). 

 

Nos trechos acima, OS e ME destacam a importância das ações 

relacionadas à participação dos artistas e funcionários durante a montagem do 

espaço. Quase que de forma artesanal acontecia a exposição, de modo que a 

contratação de empresa terceirizada marcou o crescimento do evento e das 

necessidades que o mesmo demandava. Para os entrevistados, isso se 

configurou um momento marcante para a constituição biográfica acerca das 

ações da Bienal Naïfs. De modo que ao considerar todas as facetas da 

experiência com esse momento de contato direto com obras e montagem, 

estabelecem ligações com a própria existência das Bienais, otimizando as inter-

relações entre os atores mobilizados pela situação ocasionada por aquele 

momento. As tendências ativas dessas pessoas, aquilo que sofreram ou 

sentiram são influenciadas pelo que foi produzido e adquirem significação à 

medida que contribuem para mudanças sérias no fazer e no pensar acerca dos 

trabalhos com as Bienais (DEWEY, 1959). 
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ME e OS também ponderaram como os funcionários cuidavam das obras 

de forma a garantir a participação do artista na exposição: 

Trecho da narrativa de ME: 

 

Tinha obras, por exemplo, que vinham embaladas na capa do catálogo 
de quando aquele artista foi selecionado dez anos atrás, obras 
embaladas em tecido de chita, com forração de carro. Eu recebi uma 
escultura embalada em folha de bananeira, chegou inteira 
desmontada. 
(...) 
Olha, infelizmente sua escultura chegou quebrada, você 
consegue mandar novamente? Tem alguém que pode te ajudar na 
sua região?”. Para o artista Naïf, imagino, deve ser bastante complexo 
para ele enviar pelo Correios, tem um custo com isso, e mandar uma 
segunda obra sempre é complicado (…)  
(...) 
Quando a gente fala de Artista Naïf, assim, é quase impossível você 
[não] receber uma obra quebrada ou danificada, e se estiver dentro do 
prazo que o artista consiga, você não entrar em contato. Então isso é 
uma coisa que me causava uma certa angústia (...) (SESC, 2016, p. 3-
4). 

 

Trecho da narrativa de OS: 

 

[As obras] Já chegaram muitas quebradas, principalmente 
esculturas de argila: chegava a cabeça para um lado, pernas e 
braços para outro. Algumas [obras], os artistas vinham aqui restaurar, 
outras não tinham nem condições (...) (SESC, 2016, p. 5). 

 

Para Josso (2007), os lugares educativos orientados ao desenvolvimento 

de competências sociais no campo da cultura têm por prerrogativa o acolhimento 

e o respeito. E ao abarcar as expectativas e motivações, no que tange ao 

processo formativo e ao posicionamento no mundo, esses lugares educativos 

permitem às pessoas saírem do isolamento e iniciarem um processo de reflexão 

sobre “a possibilidade de desenvolver novos recursos, estratégias e 

solidariedades que estão por descobrir ou inventar” (JOSSO, 2007, p. 415). 

Nesse contexto, a experiência (DEWEY, 1976) é aquela que modifica o 

modo de ser dos protagonistas envolvidos, que marca e gera significados. As 

configurações de experiências significativas constituem-se quando a 

subjetividade é considerada, a partir de um campo de atividades provenientes 

das relações humanas. Para MA e OS as edições das Bienais constituem-se 

como esses locais educativos, nos quais o artista tem a oportunidade de ser 

acolhido e estabelecer novas relações de aprendizados sobre o processo de 
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participação de uma programação que envolve a preocupação e o cuidado com 

o entendimento da pessoa artista, suas necessidades e contextos, buscando em 

sua produção uma forma de ser mais humana e plural. 

Para adensar o que simbolizam essas experiências significativas e seus 

atos de currículos representativos, destacamos trechos das narrativas de MA, 

ME e OS nos quais relataram proximidade com os artistas ao longo das edições, 

e de que forma isso colaborou para as percepções acerca da arte naïf. 

Trecho da narrativa de OS: 

 

(...) Ah, é legal. Eu adoro! A ME chega e fala: “OS, vem cá, aqui é o 
fulano” – ela sempre me chama para apresentar o artista, isso é 
legal. São pessoas bem simples, bem legais. Para os artistas que vêm 
lá do fim do mundo, é aquela alegria saber que entrou uma obra na 
Bienal… (SESC, 2016, p. 4). 

 

Trecho da narrativa de ME: 

 

Tem que ter realmente alguém que tenha essa disponibilidade de 
retomar obra por obra, artista por artista, fazer o contato. Não é um 
contato assim “o artista tem um e-mail, escrevo para ele, ele 
digitaliza, manda e um dia eu resolvi”. Não! O artista não tem e-mail, 
não tem celular, então normalmente são essas as questões. É zona 
rural, os celulares só funcionam quando se está próximo da [antena], 
então você tem que acertar o dia de ligar para a pessoa (SESC, 2016, 
p. 4). 

 

Nesse sentido, o cotidiano narrado que envolve o contato com os artistas, 

o reconhecimento de sua realidade, somados às ações de valorização da 

produção artística naïf se configuram como “zona de subjetivação” (GONZÁLES 

REY, 2007), a qual, a partir do contato e da participação com o coletivo 

impulsiona o desenvolvimento e a aprendizagem. Isto é, o modo como são 

tecidas as práticas cotidianas incorporam formas de expressão de si no 

acontecer das ações realizadas no dia a dia de uma dada função. Portanto, os 

processos de aprendizagem são redes “nas quais estão presentes escolhas, 

desejos e possibilidades políticas práticas expressivas desses sujeitos”. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 375). Dessa forma, o “entrelaçamento de biografias de vida 

e de histórias sociais que assumem e vivenciam o constitucionalismo como 

projeto, (...) produzindo verdades, sentidos e novas institucionalizações” 

(ROCHA, 2013, p. 167). Isso se reflete nos trechos selecionados acima das 
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narrativas de ME e OS quando ponderam sobre como o contato com as obras, 

que vinham de autores de diversos locais do Brasil, e as "angústias" sentidas 

pela possibilidade de desclassificação, somada às tentativas de ajudar esse 

artista a permanecer na mostra compõem as múltiplas facetas que intervêm na 

expressão evolutiva da existencialidade e, assim, da identidade. Soma-se a isso 

o sentimento de bem-estar e de pertencimento à equipe ao ser sempre lembrado 

durante a visita do artista na unidade, como colocado por OS, incluindo o 

aprender a lidar com complexidades no contato com o artista naïf, como 

destacou ME. 

No trecho a seguir, ME relatou as dificuldades desses artistas se 

reconhecerem como tais. 

Trecho da narrativa de ME: 

 

(...) Tem artista que pegou a obra de uma colega, tirou xerox dos 
documentos, fez ela assinar a ficha, mandou a obra e ela entrou. 
Porque ele falava: “Você é uma artista Naïf”, o outro respondia: 
“Não, não sou não”, aquela questão de ele não se entender como 
um artista (...) (SESC, 2016, p. 7). 

 

Paulo Freire (2005) ao se aproximar dos estudos de Dewey sobre a 

importância da experiência em um contexto de aprendizagem, reforça a 

necessidade da construção de ações educativas que prezam pelo 

reconhecimento das particularidades de cada pessoa, aquilo que elas trazem e 

contribuem para práticas pautadas na autonomia e diversidade, levando em 

conta os elementos que compõem o seu cotidiano. Uma pedagogia que visa a 

libertação dos parâmetros bancários e permita ao aprendiz se ver como 

protagonista de suas ações e se apossar de suas habilidades para ser e estar 

no mundo de forma autêntica. Esses elementos estão contidos nas dinâmicas 

de contatos estabelecidos entre aprendizes e educadores, nas sensações de 

bem-estar promovidas pela partilha de saberes e nas ações realizadas com o 

objetivo de promover mudanças no mundo. Nesse contexto, instigar o outro a 

reconhecer o seu papel enquanto artista, somado ao reconhecimento, de sua 

comunidade, sua potencialidade enquanto produtor de cultura, configuram-se 

como atos de currículo. Esses atos se encontram no despertar da curiosidade, 

no fortalecimento de iniciativas, suscitando desejos e “propósitos 

suficientemente intensos para conduzir uma pessoa aonde for preciso no futuro 
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(...)” (DEWEY, 1976, p. 29). Nessa perspectiva, o plano está na preparação para 

a vida, e “seu valor não pode ser julgado se não na base de para que e para 

onde se move ela” (idem, 1976, p. 29). 

Assim, a experiência no campo da educação é aquela que tem como 

princípio a interação e a continuidade de um processo formativo, que visa 

oportunizar a formação por meio de um processo que considera o vivenciar e o 

refletir para transformar. Isso é observado no trecho abaixo da narrativa de ME, 

quando relatou a respeito de como o papel desempenhado configurou-se, em 

sua visão, fundamental para contribuição na vida do artista, para que o mesmo 

pudesse contar com informações para ajudá-lo a transitar no universo de 

produção e comercialização de arte naïf. Segundo ME, a secretaria do evento 

tornou-se o “local de confiança” desses artistas 

Trecho da narrativa de ME: 

 

Teve um artista que foi premiado, e eu levei uma semana para avisar 
que ele havia sido premiado, e eu falei: “Nossa, foi difícil te avisar”. Ele 
falou assim: “Ah, é que eu moro na Zona Rural”. Ele nem chamava de 
celular, não lembro o nome que ele falava... “[...] E ele só funciona uma 
vez por semana, a hora que eu vou para determinado local, num 
determinado horário, ele funciona, falo com a minha família e eu volto 
para meu local de origem”. 
(...) 
explico: “Olha, guarda isso para você, é importante para a sua área”. 
Eles normalmente vivem dessa arte, “então guarde”. Quando eles vêm 
para abertura também recebem o catálogo 
(...) 
Eles veem a Secretaria como um local de confiança. Então tudo cai ali: 
“Olha, vendi uma obra, estou super feliz, é uma pessoa do outro 
estado, comprou vinte obras minhas, eu nunca vendi nenhuma obra, 
depois da Bienal minha vida mudou” (SESC, 2016, p. 5-6-7). 
(...) 
Teve um artista que foi premiado, e eu levei uma semana para avisar 
que ele havia sido premiado, e eu falei: “Nossa, foi difícil te avisar”. Ele 
falou assim: “Ah, é que eu moro na Zona Rural”. Ele nem chamava de 
celular, não lembro o nome que ele falava... “[...] E ele só funciona uma 
vez por semana, a hora que eu vou para determinado local, num 
determinado horário, ele funciona, falo com a minha família e eu volto 
para meu local de origem”. 
(...) 
explico: “Olha, guarda isso para você, é importante para a sua 
área”. Eles normalmente vivem dessa arte, “então guarde”. 
Quando eles vêm para abertura também recebem o catálogo 
(...) 
Eles veem a Secretaria como um local de confiança. Então tudo 
cai ali: “Olha, vendi uma obra, estou super feliz, é uma pessoa do 
outro estado, comprou vinte obras minhas, eu nunca vendi 
nenhuma obra, depois da Bienal minha vida mudou”(SESC, 2016, 
p. 5-6-7). 
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Larossa (2011, p. 5) quando afirma que “não há experiência, portanto, 

sem a aparição de alguém”, possibilita pensar sobre as ações educativas, como 

um lugar e um tempo em que o sentido das situações e acontecimentos 

pessoais, sociais e profissionais compõem o conjunto de um processo formativo. 

E ao serem tratadas em diferentes modos de registros, otimizam as transações 

entre os atores mobilizados pela situação de um dado contexto (JOSSO, 2007). 

Dessa forma, aumentam a capacidade de intervenção pertinente em nossa 

própria existência. No trecho relatado acima, ME nos chama atenção para a 

consciência das sinergias que compõem as dimensões que permeiam o campo 

da cultura e que intervêm na expressão evolutiva da existencialidade e, assim, 

da identidade (JOSSO, 2007), do nosso papel em transformar uma dada 

realidade, nesse possibilitar ao artista se reconhecer enquanto protagonista de 

sua história e arte, ao dar movimentos e cores com suas intencionalidades ao 

trabalho administrativo. 

Dessa forma, 

 

O fato, a realidade não são elementos dados, estáticos, reificados, 
anteriores ao inteligível, mas sim dinâmicos, em movimento, sendo 
desenvolvidos como parte integrante de um conhecimento científico e 
social que se constitui por meio da constante conversação (ROCHA, 
2013, p. 22). 

 

Outra constatação importante agora apresentada na narrativa de MA, 

versa sobre a necessidade de evidenciar um pensar a respeito das facetas 

existenciais da identidade em função de uma abordagem multireferencial. Isto é, 

ao dar lugar às vivências refletidas e conscientizadas, integram-se às dimensões 

de nosso ser no mundo, nossos registros de expressões, nossas competências 

genéricas transversais e nossas posições existenciais (JOSSO, 2007) 

Por ser da área das artes plásticas, MA conhecia muitos artistas da região 

que a consultavam sobre a exposição. Durante a entrevista ela refletiu sobre a 

descaracterização do artista naïf e colocou-se em posição crítica em relação a 

isso. Para MA, no trecho a seguir, os artistas naïf integram em suas obras os 

diferentes registros do pensar humano, assim como as diferentes dimensões de 

ser no mundo, de acordo com aquilo que ele vivencia epidermicamente. 

Trecho da narrativa de MA: 
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Eu passei muitos anos em contato direto com todos os artistas plástico 
da cidade, tanto que eu conheço todos até hoje, mesmo tendo saído 
da área direta do Sesc, mas eu conheço todos. Eventos, o pessoal 
vem, convida, aberturas, vernissages e tal. Tinha artista que falava 
assim: "Eu acho que eu vou pintar um quadro Naïf para tentar entrar 
na Bienal”. "Você pode até tentar pintar um quadro Naïf, mas você 
não vai passar porque o seu traço não é Naïf”. "Mas se eu 
pintar?”; "Mas eu conheço você. Eu vou estar lá na seleção. Todo 
mundo conhece você e sabe que você não é um artista Naïf. Vai 
fazer um quadro Naïf para participar de uma Bienal sendo que não é a 
sua linha?”. Então tinha esse trabalho de convencer o pessoal porque 
eles queriam entrar no meio para aparecer o nome. "Como você vai 
divulgar o seu nome como Naïf se você não é Naïf?”. Aí consegui. Era 
todo um trabalho diário (SESC, 2016, p. 18). 

 

No contexto da análise das narrativas, o processo que envolve a 

experiência e subjetividade em atos de currículo, permite tecer reflexões, que 

levam em consideração elementos que revelam as concepções dos 

entrevistados acerca de sua compreensão sobre o que é ser um artista naïf. Para 

MA, identificar o “perfil” desse artista, implica em reconhecer algumas de suas 

características que envolvem os “traços”, associados aos aspectos “sociais, 

culturais, políticas, econômicas, religiosas, em termos de reprodução 

sociofamiliar e socioeducativa” (JOSSO, 2007, p. 417). Nesse sentido, a 

abordagem que envolve a experiência no processo de formação é centrada na 

compreensão e perpassada pelas questões da identidade, que abarca a 

integralidade da pessoa na articulação das dinâmicas histórico-socioculturais 

estabelecidas de forma dinâmica ao longo de sua vida. Por esse ângulo, MA e 

ME também refletiram sobre a característica do artista Naïfs e de sua forma de 

viver 

Trecho da narrativa de MA: 

 

Pintar um quadro Naïf qualquer um pode pintar, mas, se você não tiver 
essência, sua obra não vai passar, não vai ser selecionada porque ela 
não vai ter essência. A obra é a essência do artista, a maioria 
(SESC, 2016, p. 18). 

 

Trecho da narrativa de ME: 

 

O artista Naïf é mais do que uma pintura que ele produz, é um 
modo de viver, eles vivem “naificamente”. Não sei, parece que eles 
estão bem além de mim, digo que tenho muito para aprender com eles. 
Me trazem algo de muito bom. Pode ser que eu leve anos para vê-los 
de novo, tem artistas que eu nunca vi, a gente só se conversa por 
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telefone, eles ligam, escrevem, mas é uma ligação, uma relação de 
afeto. É muito bom (SESC, 2016, p. 21). 

 

Para MA e ME, a realidade retratada pelo artista naïf e externalizada em 

sua obra é composta por aquilo que representa parte de sua história de vida. 

 

A história de vida é, assim, uma mediação do conhecimento de si em 
sua existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor 
oportunidades de tomada de consciência sobre diferentes registros de 
expressão e de representações de si, assim como sobre as dinâmicas 
que orientam sua formação (JOSSO, 2007, p. 419). 

 

Quando MA e ME manifestam as suas opiniões acerca de quem é e quais 

são as características de um artista no contexto de produção de arte naïf, os atos 

de currículo são enriquecidos por meio dos aspectos que tangem um processo 

subjetivo. Isso torna-se evidente no reconhecimento da essência que compõe a 

vida do artista, materializada na obra exposta e que traz consigo elementos como 

a potencialidade criadora que compõe a trajetória histórico social desses artistas 

(VYGOTSKY, 1998). Nas palavras de Dewey (1976, p. 29), “cada experiência é 

uma força em marcha”, e isso se torna possível à medida que o artista amplia e 

aprofunda suas vivências, a partir das percepções, das observações do mundo, 

das relações que vão sendo produzidas nos diversos contextos com os quais se 

relaciona e participa, os quais são reconhecidas pelos entrevistados como algo 

genuíno a esse artista. 

Nesse contexto, as configurações subjetivas também se constituem em 

um campo que envolve o ato de narrar, à medida em que a interlocução entre 

entrevistados e entrevistadores possibilita que os componentes subjetivos sejam 

considerados como processo integrante do ato de narrar, tornando, assim, uma 

característica no desenvolvimento dos trabalhos de registro dessas entrevistas. 

Por esta perspectiva, o cotidiano das experiências relatadas pelos entrevistados 

se configura como um conjunto complexo de componentes que envolve uma 

ação educativa sobre memória em um ambiente cultural e de educação não 

formal. 

A vivência da experiência no contexto de atividades educativas, dessa 

forma, reflete a realidade de um dado acontecimento. A relação entre experiência 

e alteridade, segundo Larrosa (2011), é dinâmica no sentido de ser algo que ao 

perpassar a vida sujeito, ocupa um lugar que “tira o indivíduo do seu casulo 
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fechado e estéril e abre-o ao outro, diverso de si, tornando-o pessoa, um ser em 

relação, à partilha do mundo” (AGOSTINI, 2016, p. 173). Nos documentos 

selecionados, observamos essa vivência no ser e estar no mundo que essas 

pessoas, dentro de situações reais, contribuem com a introdução de uma “nova 

ordem de conceitos que conduzam a novos modos de prática.” (DEWEY, 1976, 

p. 16), como a apresentada a seguir no trecho da narrativa de MA: 

 

Como a pessoa que cuidava das artes visuais estava saindo, a gente 
tem ações externas, que a gente tem os polos. E eu fazia esse 
atendimento na região, eu assumi isso quando ela saiu. Desde 94, 
quando eu cheguei, eu já assumi. Com todas as cidades vizinhas. A 
gente levava a cultura para lá. O que a gente fazia? Que, aliás, este 
ano vai acontecer de tanto que eu buzinei na orelha do povo. Toda 
Bienal a gente pegava os selecionados ou premiados e fazia uma 
itinerância por todas essas cidades. Então a Bienal acontecia aqui 
e, terminada a Bienal, ela seguia para toda... Ficava um mês, 20 
dias em cada cidade. A gente tinha essa parceria com o sindicato. 
Então eu fazia essa ponte, ia lá, escolhia o lugar, montava, eu, OS 
ia comigo, a exposição lá e a exposição ficava lá. Saia de lá, ia para 
outra cidade: Limeira, Rio Claro, Itapetininga. Teve uma época que a 
gente cuidou muito de Itapetininga. Depois que trocou Itapetinga e foi 
para Campinas, a gente ficou com Botucatu. Em 2002, eu saí da ação 
externa. Se não me engano, a partir do ano de 2000, a exposição não 
circulou mais, ou até 2000 circulou, eu não tenho muita certeza. Acho 
que a partir de 2002, quando mudou a gerência. (...) Só ficaram os 
meninos fazendo a rua, e era mais a parte esportiva, não tinha mais 
essa coisa... Continuou. Levava show e tal, mas já não era mais eu que 
estava fazendo essa parte cultural. Na época, era eu que fazia todas 
as cidades. Então viajava muito. Adorava, amava. Conhecia todos 
os presidentes de sindicato, diretores culturais. Era muito gostosa 
essa coisa. Representava o Sesc em outras cidades. Então a gente 
levava. Este ano eu estava comentando logo que a Bienal começou. 
Falei: "Viu? Por que vocês não aproveitam que vocês estão em 
contato com todos os artistas, já pega autorização deles e dá uma 
itinerada com essas obras, leva para a capital. Tem tanta coisa 
linda que fica aqui dentro. Vai acabar a Bienal e vai morrer?” A 
gente não deixava morrer, o ano em que tinha Bienal, a gente 
fazia... Acabava a Bienal, a gente passava o ano seguinte fazendo 
itinerância com as obras. Sempre. Então a gente levava a arte Naïf 
para cidades que o pessoal nem sonhava que era. E, junto com a 
exposição, levava oficinas mais ou menos ligadas com o tema: de 
modelagem, de escultura, de pintura. Então a gente fez isso... "A 
gente", eu fiz isso durante muitos anos com apoio (...). A gente tinha 
um vínculo muito grande com o sindicato. De uma certa forma, essa 
parceria tinha uma certa cobrança porque eles esperaram isso da 
gente (SESC, 2016, p. 20-21). 

 

Nesse contexto, MA reconhece que a sua história com as Bienais passou 

pela vivência e compartilhamento de sua experiência, no que compete ao avanço 

do reconhecimento do artista e da arte naïf em um espectro maior, para além 

dos muros da instituição. Dewey (1976, p. 30) coloca que toda experiência 
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humana é, “em última análise, social, isto é, envolve contacto e comunicação”. 

Nesse contexto, é preciso conceber esse sujeito como aquele que dá unidade a 

uma pluralidade de ações e de potencialidades de transformação de seu meio 

(SEMINOTTI, 2006). Nesse sentido, o ato de currículo implica um processo de 

reconhecimento de sua subjetividade ao longo do qual os participantes 

constroem sua história, a partir de uma série de etapas, alternando trabalho 

individual e trabalho em grupo. Assim, a reflexão sobre os processos de 

formação torna-se produtiva na medida em que os participantes investem 

ativamente em evidenciar o registro das etapas de trabalho desenvolvidas ao 

longo das edições das Bienais, assim como colocou MA no trecho destacado, 

bem como nas interações que a relação entre entrevistado e entrevistador 

oferece como substrato para reconstrução dessas memórias. 

Dessa forma, nesse primeiro eixo, buscamos refletir sobre o conceito de 

experiência proposto por Dewey (1976), conjuntamente com estudos 

apresentados por Larossa (2011) e Josso (2007) no que tangem ações 

educativas, que levam em consideração os aspectos subjetivos do outro e sua 

relação com suas memórias relatadas. Nesse sentido, podemos observar as 

inter-relações entre esses temas, uma vez que o processo de internalizar e 

externalizar está entrelaçado pelo contexto cultural que abarcam as relações 

sociais nas quais os entrevistados encontram-se inseridos. Assim, é, portanto, 

na compreensão da experiência e dessas relações entre o indivíduo e o meio, 

que os atos e os currículos se constituem e adquirem significados. De acordo 

com Larrosa, para uma atuação crítica, o educador deve se comprometer, com 

maior ou menor êxito, com práticas educativas concebidas na maioria das vezes 

sob uma perspectiva política. Nesse contexto, a experiência “supõe que o 

acontecimento afeta a mim, que produz efeitos em mim, no que eu sou, no que 

eu penso, no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero, etc.”. (LARROSA, 

2011, p. 7-8). Dessa forma, no próximo tópico será analisado de que forma essas 

pessoas internalizam e deixam-se ser afetadas com a arte naïf. 

 

3.2 Subjetividade 
 

Subjetividade no campo da psicologia sócio-histórica ou histórico-social 

possui por objeto de estudo a consciência do indivíduo, o seu modo de ser e 
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estar no mundo. Forma-se por meio das experiências e histórias de vida, 

incluindo crenças e valores, isto é, “um fenômeno que pode ser visto como algo 

que se constituiu na relação com o mundo material e social, mundo este que só 

existe pela atividade humana”. (BOCK, 2004, p. 6) 

 

Geralmente, subjetividade é entendida como aquilo que diz respeito ao 
indivíduo, ao psiquismo ou a sua formação, ou seja, algo que é interno, 
numa relação dialética com a objetividade, que se refere ao que é 
externo. É compreendida como processo e resultado, algo que é amplo 
e que constitui a singularidade de cada pessoa (SILVA, 2009, p. 170). 

 

A subjetividade pode também dizer a respeito do sentimento de cada 

pessoa, de como a sensação, sobre determinada vivência, contribui para seu 

posicionamento frente a uma dada circunstância. Nesse sentido, a análise das 

relações estabelecidas pelos entrevistados com os trabalhos desenvolvidos nas 

edições de algumas Bienais possibilita a apreensão das ações realizadas, como 

observadas no trecho de narrativa de MA: 

 

(...) Quando eu cheguei aqui em 94, que eu fui entender o que era a 
Bienal. Quando eu estava em Campinas... Meu mundo era outro. Aqui 
que eu fui inteirar, conhecer aos poucos, conversando com o gerente, 
descobrindo cada especificidade de cada artista, cada característica, 
"tal artista...”. Isso era muito legal (SESC, 2016, p. 1). 

 

Para MA, as significações e sentidos sobre como configuram-se os 

trabalhos com as Bienais se deu de acordo com a dimensão de travessia e de 

seu contato com a produção da programação. Desse modo, 

 

A constituição da subjetividade se articula à história, no sentido de que 
o sujeito é marcado pela cultura da qual faz parte e pelas experiências 
imediatas que o singularizam. Posso supor que a apreensão singular 
da tradição cultural possibilita ao sujeito se reconhecer e reconhecer o 
outro, a partir da produção de narrativas e memórias sobre si mesmo 
e sobre seu entorno (SOUZA, 2004, p. 121). 

 

Segundo Ecléa Bosi (1994), a memória é conduzida pelos marcos de 

significação. O tempo se organiza sob a ótica do narrador por aquilo que 

permaneceu e fez sentido em sua existência. Como apresentado no trecho de 

narrativa de MA 
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Tem alguns artistas que a gente ficava mais próximo. Eles são muito 
dados, pessoas muito simples (...) você fica junto e cria um elo com 
as pessoas (...) a gente que tem esse tempo mais antigo, que traz 
história, que conhece os artistas é diferente. (...) (SESC, 2016, p. 
4). 

 

Nesse trecho podemos observar as marcas deixadas por MA em suas 

manifestações conduzidas pelo processo de rememoração, ao refletir sobre os 

vínculos que são formados ao longo do desenvolvimento do trabalho com 

pessoas, que vão além das institucionalidades. O documento no qual encontram-

se registradas essas lembranças, contribuiu para a partilha das experiências, 

revelando a disponibilidade de MA em compartilhar aquilo que vivenciou durante 

o seu cotidiano de trabalho. Isso colocou MA e suas vivências em uma relação 

indivisível, cuja subjetividade mostrou-se por aquilo que o entrevistado escolheu 

compartilhar para registro acerca de suas impressões. 

Entendendo o campo de abrangência do currículo como território 

privilegiado de produção de subjetividades e como artefato cultural capaz de nos 

constituir enquanto sujeitos, a aprendizagem, na sua relação entre o intelectual 

e o afetivo, materializa-se de acordo com ações que possuem como resultado 

trocas entre pessoas. 

 

Diante de tais considerações, entende-se a aprendizagem “como um 
processo essencialmente singular, pautado pela marca pessoal de 
cada sujeito, permitindo-lhe atribuir um caráter autobiográfico ao 
aprender” (ROSSATO; MITJÁNS MARTINEZ, 2011, p. 100). Sob essa 
perspectiva, as pessoas são constituídas por processos 
subjetivamente produzidos em caráter simbólico-emocional que se 
configuram no momento atual (SANTOS; CAIXETA, 2017, p.1093). 

 

Nesse contexto, a relação entre aprendizagem e memória caracteriza-se 

por seu afastamento de um processo conteudista. Nossa compreensão ancora-

se em proposições sobre a educação enquanto um processo que busca a 

autonomia dos sujeitos, em comunhão com o respeito à diversidade, 

envolvendo, dessa forma, o subjetivo na construção de conhecimento 

(BEZERRA, 2019). Dessa forma, as lembranças materializadas nas narrativas 

sobre as edições das Bienais se entrelaçam com pesquisas no âmbito da 

educação à medida que essas memórias registradas e disponibilizadas para 

público ainda fazem morada no presente e colaboram para a recriação do futuro 

(LOBATO, 2014). 
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Embora a instituição tenha feito a captação dos registros via história oral 

temática, com objetivos intencionais de colher informações a respeito das ações 

técnicas empreendidas por aqueles entrevistados ao longo dos trabalhos 

desenvolvidos durante as edições das Bienal Naïfs do Brasil, evidencia-se nos 

documentos selecionados, a manifestação da identidade pessoal e seu processo 

de subjetivação. A identidade se apresenta nos aprendizados, gostos e 

apreciação da arte naïf, no significado que as ações geraram, nas reflexões e 

críticas tecidas, ou nas ações particulares em prol da contribuição com a causa.  

Trecho da narrativa de OS: 

 

Não sei quem falou para o (...) que eu sou pintor. Ele veio no ateliê, me 
chamou e ficou quase uma hora falando comigo: “Rapaz, é assim, é 
assim e assim”. Aí na hora que ele foi embora, fez uma obra de arte 
para mim, com os dizeres nas costas para não desistir, uma coisa bem 
bonita mesmo. 
(...) 
Eu me arrisquei pintar umas obras de arte aí, só que eu vou doando 
para parede, e se alguém pede. Eu trouxe algumas para o [o gerente] 
ver, porque que ele entende e sabe tudo de Naïf. Ele gostou, só que 
na época funcionário não podia participar, hoje pode. Eu continuei 
pintando outro, mas eu fui confundindo a cabeça.... Muda muito o 
conceito dos jurados em arte Naïf. Quando pensa que sabe tudo, 
você não sabe nada. É complicado. Vamos supor, vem uma obra 
de arte hoje, os quatro ou cinco jurados apreciando, querendo o 
telefone do artista, de onde que ele é.... Aí, daqui dois anos, o 
artista manda uma obra parecida, bonita, linda, os quatro jurados 
olham, não vai nem para o purgatório, e falam: “Não, não, não, 
não” .... Olharam com os olhos de ouro para a obra de arte do cara, 
agora.... Aí eu falei: “Não vou ser mais artista Naïf, é complicado” 
(SESC, 2016, p. 4-5). 

 

No que compete a análise sob o prisma da subjetividade, OS compartilhou 

em sua narrativa os prazeres e dificuldades de se pintar um quadro naïf, 

colocando as definições e conceituações daquela arte como algo variável de 

acordo com quem faz o papel de avaliador das obras, conforme as intenções da 

curadoria daquela edição do evento. A seleção das obras parte dos critérios 

estabelecidos pelo júri em consonância com o projeto curatorial. Nesse 

processo, leva-se em conta critérios como a biografia do autor, incluindo a 

discussão plástica de obras categorizadas no gênero (D´AMBROSIO, 2013). 

Com isso, o narrador, salientou, por sua vez, a falta por parte dos jurados, de um 

imaginário que ele mesmo carrega a respeito do que significa um artista naïf, 

que o fez desistir de se considerar como um daqueles artistas. No período 

referido pelo narrador, os funcionários não poderiam submeter produções 
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próprias ao júri de seleção e premiação, e expor suas obras durante a exposição, 

mas ainda assim OS sentiu-se motivado a aprender sobre a arte naïf e iniciar as 

suas produções. Para o entrevistado, a produção de arte naïf ainda se encontra 

na espontaneidade e na criatividade autêntica do fazer artístico sem escola, onde 

o artista possa expandir seu universo particular. Esse imaginário é ressaltado 

por meio de 

 

(...) valores subjetivos e profundos, criadores de uma nova ordem 
poética, pura e ingênua, com um pensamento que incorpora, sem 
corrosão, um amplo sistema de uma consciência histórica, e que vai 
aos poucos, desenvolvendo uma arte independente e sensível, própria 
de um mecanismo natural (PISANO, 2004, p.15 apud D´AMBROSIO, 
2013, p. 122). 

 

Silva (2009) nos alerta que embora a subjetividade refere-se ao que é 

único e singular, sua gênese não está necessariamente no interior do indivíduo. 

Isto é, sua origem também decorre das relações sociais tecidas no cotidiano, 

sendo que a apropriação dessa troca de experiências acontece de forma única 

em cada pessoa. Logo, 

 

(...) o desenvolvimento da subjetividade ocorre pelo intercâmbio 
contínuo entre o interno e o externo, relação essa que Vigotski (1995) 
descreve quando se refere à gênese das funções psicológicas 
superiores (SILVA, 2009, p. 172). 

 

Trecho de narrativa de OS: 

 

(...) [Com o tempo] você vai conhecendo obras de arte. [A obra] 
chegava, e [de olhar] de longe falava: “Esta é de fulano”. (SESC, 2016, 
p. 9). 

 

A cada edição da Bienal, OS revelou ter mais proximidade com a 

produção de arte naïf e seus produtores. O trecho acima destacado possibilita a 

reflexão a respeito do processo subjetivo que também se caracteriza por incutir 

na pessoa o sentimento de pertencimento a um grupo no qual se identifica e 

compartilha aquilo que vivenciou. Em um ambiente de educação não formal os 

atos de currículo englobam a subjetividade e a alteridade. Essas, por sua vez, 

estão contidas em um processo educativo, uma vez que, como afirmou Paulo 

Freire (2005, p. 78), “ninguém educa ninguém, tampouco ninguém educa a si 
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mesmo: os homens se educam em comunhão mediatizados pelo mundo 

coletivo” 

 

Assim, a subjetividade enquanto processo de constituição do 
psiquismo possibilita ao homem apropriar-se das produções da 
humanidade (universalidade), a partir de determinadas condições de 
vida (particularidade), que constituem indivíduos únicos 
(singularidades), mesmo quando compartilham a mesma 
particularidade (SILVA, 2009, p. 174). 

 

No trecho abaixo, mais uma vez podemos observar as correlações entre 

experiência e subjetividade por meio do relato de MA, que em uma situação 

contingente apresentada em seu cotidiano de trabalho, contribuiu para a 

preservação de uma coleção de quadros na qual a biografia da artista reflete 

muitas vezes a realidade de um artista naïf. Essa história traz consigo a 

sensibilização por parte da narradora para um caso de doação de obra, na qual 

ela se dedicou a intermediar o contato de pessoas que poderiam ajudar na 

causa. A sua solidariedade também esteve em aceitar permanecer com algumas 

das obras, sabendo das exigências feitas pela doadora, e, como consequência, 

a amizade que surgiu com a filha da artista. São experiências que compõem um 

processo formativo no qual os envolvidos deixam-se surpreender pelo que 

acontece ao seu redor, possibilitando a pensar e descobrir novos sentidos e 

caminhos (CONTERÁS; PERES, 2010). 

Trecho da narrativa de MA 

 

Teve uma passagem também que foi interessante. Deixa-me, ver 
quantos anos já faz isso.... uns quatro. Eu não estou mais... Eu dou 
os meus pitacos. A gente tem o Núcleo das Artes Visuais, mas não 
sou diretamente ligada mais. Aí um belo dia tocou o telefone na minha 
mesa: "Eu queria falar com alguém que cuida da exposição, mais 
diretamente da Naïf”; Eu falei: "A pessoa exatamente não está aqui, 
mas eu posso tentar te ajudar”. "Sabe o que é? A minha mãe era 
pintora Naïf e ela faleceu faz mais de 10 anos. E ela deixou um 
acervo de mais ou menos umas 60 obras”. E a história da mãe dela 
era muito interessante porque o marido não autorizava, então ela 
pintava no sótão escondida (...).  Aí morreu o marido, depois de 
um tempo, morreu ela e ela deixou. Ela falou assim: "Eu não sei o 
que eu faço com essas obras. Eu queria doar para algum 
colecionador que assinasse um documento que ele não vai 
vender. Ele pode circular, pode expor, mas eu gostaria que a 
pessoa ficasse com o acervo inteiro. Você pode me ajudar?”. Eu 
falei: "Com certeza!”, (...) Ela foi premiada nas duas primeiras 
Bienais, lá no passado bem antigo. 
 
ENTREVISTADORA: Ela é de Piracicaba? 
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ENTREVISTADA: Não, ela é de... A filha é de São Paulo. Botucatu 
talvez. Eu não lembro direito. Eu sei que aí eu falei: "Está bem.” (...) Aí 
ela me ligou. Ela falou: “(...) eu queria te agradecer muito. O (...) vai vir 
buscar. Ele vai vir de camionete, vai vir buscar tudo”. Porque tinha 
muita obra que não estava emoldurava, que não estava acabada. 
Então tinha que valorizar isso. Só que tem uma coisa. "Ele [a pessoa 
que passou a ficar com a obra] vai fazer um documento que a gente 
vai assinar de doação, de certificação que ele não vai vender essas 
obras. Ele tem autorização para circular, mas para vender não. Ele 
pode até doar, mas a pessoa a quem ele doar não pode vender”. 
Foram feitas todas essas cláusulas. "Só que eu faço questão que 
10 obras fiquem com você. Você viria com ele no dia em que ele 
vier buscar para você escolher?”; Eu falei: "Não tem como, ele 
mora em Campinas. Eu não tenho como ir junto”. Ele ia em um 
domingo, acho que eu ia trabalhar. Eu falei: "Faz o seguinte: 
escolhe você. Escolhe 10 obras que você achar que tem o meu 
perfil, que você ache que combinam comigo” - ela não me 
conhecia - "E manda, ele entrega”. 
Aí passou uma semana mais ou menos, ou duas, (...) me ligou: "Estou 
indo para Piracicaba para levar as suas obras”. Trouxe documento para 
eu assinar também, que era tudo... que eu estava recebendo doação, 
eu jamais ia vender e tal. Uma delas está na minha parede. Eram 
duas emolduradas. As que não estão emolduradas estão 
guardadas até hoje. Mas foi tão engraçado porque daí ele me 
trouxe e falou: "Ela separou essas. Vê se você quer todas, se te 
interessam todas, eu levo para mim as que você não quiser”. Eu 
falei: "Não, se ela escolheu, eu fico com todas”. Aí passou mais 
um tempo... liguei para ela: "Recebi (...) Estou com as obras em 
casa, adorei, Obrigada”. Ela falou: "Não, eu que tenho que te 
agradecer muito porque fazia anos que eu tentava uma ponte e 
ninguém me dava atenção. Anos que eu ligava aí, passava de um 
para o outro e ninguém resolvia. Você foi a pessoa certa”. Eu falei: 
"Acho que tudo tem seu tempo. Se você não estivesse tão madura 
para se desfazer dessas obras, a hora que chegou o momento. Tem 
que entender que todas as coisas têm o seu tempo”. Aí ela falou assim: 
"Eu vou para Piracicaba na próxima Bienal para te conhecer”. Aí teve 
a próxima Bienal, acho que foi em 2010 por aí [...] Aí me procurou. "Sou 
eu tal pessoa”. Aí, como eu sou, eu não me lembro o nome dela. É que 
ela viu uma vez na vida, a gente conversou uma meia dúzia no máximo. 
Foi super. Ficamos a tarde tomando café lá embaixo, conversando. E 
falei para ela: "As obras estão comigo. Você quer ir lá em casa ver? 
Tem duas que estão na minha parede”. Isso foi uma coisa super 
marcante. Ela não achou o caminho, tinha que passar por mim. Foi 
muito legal. Porque primeiro eu ofereci para o (...). O (...) acho que já 
estava aposentado ou tinha acabado de aposentar. Ele falou que ele 
não tinha interesse porque ele não tinha mais onde colocar, ainda mais 
um montante desses. 
 
ENTREVISTADORA: Tanta obra assim. É um acervo, né? 
 
MA: É. (...) tinha obra grande. São obras lindíssimas, daquele Naïf 
que a gente trabalhava lá atrás mesmo, que eu te falei da minha 
madrinha que pintava, que a pessoa senta ali e pinta, cria. Então 
era muito legal. Essa foi uma passagem muito interessante. E 
acabei com mais um monte de obras. Então tem bem umas oito dela 
guardada e mais outras guardadas, pois não cabe tudo. O (...) falou 
que na parede da casa dele não cabe mais nada. Eu não posso fazer 
isso porque eu divido apartamento com a minha filha (SESC, 2016, p. 
14-16). 
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O ambiente de trabalho é um espaço onde muitas coisas nos passam, de 

modo que algumas delas marcam e muitas passam despercebidas pelo volume 

de atividades que se acumulam ao longo da jornada. Um evento da magnitude 

da Bienal Naïfs do Brasil demanda dos funcionários muitas ações para que esse 

evento aconteça. Com uma rotina de muitas resoluções, obras para desembalar, 

documentação para conferência, restauro de obras não previstas, materiais 

gráficos para finalização, atendimento de público, dentre outras, refletir e 

apreciar o que nos toca nem sempre se torna viável. “Dançar” entre o sentir e as 

próprias lembranças (BARBOSA, 1994, p.13), muitas vezes é impossibilitada 

pelo fechamento do expediente. Atender a um telefonema e chegar à resolução 

de um problema longínquo, mas tocante do ponto de vista da militância sobre a 

causa é algo que MA não deixa escapar para compor sua narrativa. Dessa forma 

acreditamos que, 

 

Trabalhar com o singular e com o coletivo, reconhecendo que eles não 
se separam e que a organização da constituição psíquica se articula à 
dimensão histórica e social, explicita a necessidade de conhecimento 
sobre a tradição cultural pela qual o sujeito transita e sobre a 
apropriação que ele realiza dessa tradição, necessária à elaboração 
da sua subjetividade (CASTORADIS, 1982 apud SOUZA, 2004, p. 
121). 

 

Assim, os documentos construídos a partir da metodologia de história oral, 

nos apresenta o fazer-se necessário conhecer a cultura institucional por meio 

das narrativas que alimentam o cotidiano de trabalho e as representações 

construídas sobre o contexto de organização de sua programação. Em outras 

palavras, interessa saber quais valores sociais e culturais impregnam aquela 

rede. Nesse sentido, o registro da subjetividade, compõe-se como elemento 

importante na construção identitária, à medida que, ao ser revelada, torna-se 

elemento contributivo em um processo educativo, no qual 

 

a condição humana é uma condição cultural e que a cultura não é um 
fundo genérico, muito menos homogêneo, sobre o qual se dá e se 
desenvolve a condição humana; ao contrário, a cultura é um complexo 
de realidades diversas, modos diversos que ordenam e configuram 
concretamente a criação, reprodução e desenvolvimento da vida dos 
sujeitos humanos historicamente situados e datados (CASALI, 2018, p. 
550). 
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Por esse ângulo, o ato de educar inclui os contextos pertinentes a uma 

determinada época e que intercambiam as experiências daqueles envolvidos. É 

também formação política, cujo “conhecer implica juntar pedaços para, ao criar 

a nossa leitura do mundo, firmarmos as nossas relações de pertencimento social 

e de identidade de classe” (SCHLESENER, 2019, p. 94). A experiência 

transformada em sabedoria (BENJAMIN, 1994) é transmitida em forma de uma 

história, que ao ser narrada, leva o outro, o ouvinte, a refletir e agir. Isentos de 

neutralidade, somos sujeitos em decorrência daquilo que recebemos, 

internalizamos e compartilhamos com o outro, de modo que educar torna-se “um 

encontro da razão entre sujeitos emotivos que realizam trocas simbólicas” 

(RODRIGUES, 2009, p. 66). 

Ao convocar “objetos culturais”, como a pintura, a arquitetura, o cinema e 

a literatura, Benjamin (1994), nos remete à busca daquilo que tange a refletir 

sobre definição de experiência. Nos convida, dessa forma, a olhar as várias 

“histórias”, considerando os discursos que produzimos acerca das vivências, 

efêmeras e singulares que nos acontecem no campo subjetivo; sendo a 

experiência aquela que se torna um legado, uma transcendência histórica 

(MORAIS, 2017) que perpetuamos ao narrá-las. Com isso, podemos observar 

na documentação selecionada o processo de rememoração realizado pelos 

entrevistadores como uma cadeia cíclica, sendo que a vivência ao se integrar 

com a experiência do registro, atualiza-se e transforma-se novamente em 

experiência. Como em ME, ao relatar aquilo que ficou e a tocou com o trabalho 

desenvolvido ao longo das edições das Bienais: 

Trecho da narrativa de ME: 

 

(...) O que eu sinto é isso o artista tem uma força muito grande que 
ele precisa pôr para fora, enfim, aquela emoção, sentimento, 
vivência, história, seja ela divertida, ou em um contexto social, 
político, uma festa. Já vi artista pintar em papelão, duratex, em caixa 
de ovo, colchão, enfim, qualquer suporte. A necessidade é tão grande 
de se expressar que ela vai além da dimensão daquilo que ele tem 
disponível. Mas normalmente é dito que são autodidatas (SESC, 2016, 
p. 8). 

 

Ainda: 
 

Eu falo para eles, às vezes o pessoal do Sesc brinca comigo dizendo: 
“Ano que vem tem Bienal de novo, não é, Meg?”. Eles me provocam 
porque sabem que é uma grade desafio desde a hora que chega o 
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carrinho do Correio. Até o moço do Correio fala: “Ano que vem não tem, 
não é?”. Mas eu fico com o melhor que é a história deles, porque 
esse contato, essa questão de recepção, enfim, eu tenho um 
contato maior pessoalmente com eles, então eu conheço um 
pouco da história de vida de cada um. O artista Naïf é mais do que 
uma pintura que ele produz, é um modo de viver, eles vivem 
“naificamente”. Não sei, parece que eles estão bem além de mim, 
digo que tenho muito para aprender com eles. Me trazem algo de muito 
bom. Pode ser que eu leve anos para vê-los de novo, tem artistas que 
eu nunca vi, a gente só se conversa por telefone, eles ligam, escrevem, 
mas é uma ligação, uma relação de afeto. É muito bom (idem, 2016, p. 
21). 

 

“A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca 

(...).” (LARROSA, 2002 p. 21). Transformada em sabedoria por meio do ato 

narrativo, se constrói no discurso intuitivo e subjetivo, de modo que a sua 

interpretação ao ser alinhavada por aquele que tem o seu acesso, contribui com 

aquilo que é inerente ao humano, a sua (re)existência representada pela 

comunhão de ser e estar no mundo (FREIRE, 2005). Nesse sentido, a 

experiência reafirma o seu pertencer a um campo que preza a diversidade 

contida nas relações sociais tecidas dentro e fora do ambiente institucional. 

Macedo (2013, p. 431-432) nos lembra que em um processo educativo 

não podemos excluir aquilo que nos move: as intenções, os interesses, dos mais 

diversos, nossas implicações acerca do mundo, “sejam elas profissionais, 

culturais, políticas, éticas, estéticas, libidinais”. Isto é, a implicação que afirma o 

sujeito em formação perpassa pelo currículo em que, isento de neutralidade, 

encontra-se “a própria emergência do humano”, em explicitar essas implicações. 

Isso está diretamente imbricado no trabalho “curricular-formativo”, no qual 

configura-se “como um ato de rigor epistemológico, ético e político-pedagógico 

em relação ao que acreditamos e propomos ao outro e a nós também”. 

Dessa forma, a subjetividade contida nos registros de memórias torna-se 

elemento de importância em um processo educativo. Sendo uma herança que 

não possui um caráter imutável e está a serviço do tempo presente, quando 

colocada no campo da dialogicidade sua existência torna-se elemento 

contributivo para uma relação de aprendizagem no qual a memória constitui-se 

enquanto valor. 

Os registros das narrativas configuram-se como um local privilegiado de 

constituição de subjetividades. A cada nova situação criada pelos sujeitos 

imersos em um processo educativo, em um movimento dialético, ocorre a sua 
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transformação. Embora esses registros envolvam a busca por informações 

acerca das edições das Bienais, ainda assim as vivências, foram materializadas 

por meio das situações relatadas que escapam às institucionalidades presentes 

em outras frentes da documentação do acervo. Na leitura de alguns dos 

episódios destacados neste tópico (BARTHES, 1984), que pudemos observar os 

desejos, as intencionalidades e os anseios dos entrevistados em fazer valer o 

que pensam e sentem em relação ao seu cotidiano de trabalho. 

Assim, no segundo eixo, buscamos reforçar o intercâmbio entre 

subjetividade e experiência enquanto agentes nos atos de currículo, que envolve 

as narrativas presentes no acervo Sesc Memórias. Com a intenção de 

compreender o processo de intercambiamento, esta pesquisa utilizou o conceito 

de atos de currículo (MACEDO, 2013), no sentido de compreender de que forma 

a “internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 

desenvolvidas” (VYGOTSKY, 1998, p. 65) constitui-se como aspecto 

característico de uma ação educativa de uma instituição cultural que preza a 

memória enquanto um valor a ser cultivado. 

 

3.3 Atos de currículo 
 

As histórias narradas pelos entrevistados relacionados aos atos de 

currículos, perpassam pela compreensão dos vínculos estabelecidos entre 

experiência, subjetividade e memória no campo da cultura. Aqui a relação ensino 

e aprendizagem está intimamente amalgamada por situações e contextos que 

levam em conta os processos subjetivos e buscam despertar a curiosidade 

epistemológica (FREIRE, 1996) sobre aquilo que está sendo construído. 

Diante desse cenário, torna-se necessário reconhecer as ações 

institucionais rememoradas pelos entrevistados e que se encontram registradas 

no acervo de entrevistas do Sesc Memórias. Ancorada nas proposições de 

Macedo (2011; 2013) sobre os “atos de currículo", fazemos aproximações entre 

as ações realizadas pelo Sesc SP aos debates sobre currículo e cultura. Dessa 

forma, 

 

O que nos interessa aqui é ao mesmo tempo trabalhar as implicações 
dentro dos âmagos do reconhecimento de que elas podem ser 
dinamizadas a partir dos pertencimentos que nos mobilizam e serem 
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transformados em fontes pertinentes e relevantes de criação de 
saberes, podendo inclusive re-existir (PAIM, 2013) aos determinismos 
corriqueiros no campo das práticas curriculares e das imposições que 
se querem formativas (MACEDO, 2013, p. 433). 

 

Segundo Neira (2020, p. 196), o currículo no campo da cultura “é uma 

arena de disseminação de sentidos, de polissemia, de produção de identidades 

voltadas para a análise, interpretação, questionamento e diálogo entre e a partir 

das culturas”. Quando se compreende um currículo como um conjunto de 

práticas por meio das quais seus significados são produzidos e compartilhados 

no coletivo, o processo de formação evidencia-se na ação solidária, democrática 

e plural (CORAZZA, 2010). Com isso, promove-se o reconhecimento da cultura 

produzida pelas diferentes comunidades, na qual a ampliação do conhecimento 

se constitui como “resultado de uma construção histórica, realizada por sujeitos 

coletivos” (GOHN, 2014, p. 16). 

 

Por isso, trabalhamos aqui com a hipótese de que, sobre o suposto de 
que o cérebro (a mente) nunca perde a capacidade de se adaptar e 
aprender, cabe postular o esforço de construção de um currículo 
escolar crítico que exerça o poder de contribuir para a formação das 
mentes (conhecimento, sensibilidades, afetos, etc.), de modo a 
promover a passagem dos seus modos de funcionamento mais 
arcaicos e defensivos, voltados à conservação, aos mais solidários, 
colaborativos e projetivos, voltados à inovação e ao futuro (CASALI, 
2018, p. 558). 

 

A linguagem, reconhecida como um fenômeno socialmente aprendido 

(VYGOTSKY, 1998), torna-se o dispositivo que viabiliza, dentro de um contexto 

social, a construção da realidade. Ao relacionar-se com o desenvolvimento de 

pensamento, a formação de conceitos é parte integrante do processo intelectual, 

que está constantemente a serviço da comunicação, do entendimento e da 

solução de problemas” (ALMEIDA, 2013, p. 40). 

Nesse sentido, os atos de currículo, representados pelos estudos das 

narrativas armazenadas no acervo Sesc Memórias, conduzem para a reflexão 

acerca do papel dessa documentação na construção das memórias de uma 

instituição atuante no campo da cultura e que tem como premissa o 

desenvolvimento de ações programáticas na chave da educação não formal e 

permanente. Ainda de acordo com Gohn (2006) 
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A educação não-formal designa um processo com várias dimensões 
tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos 
enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por 
meio da aprendizagem de habilidades e/ ou desenvolvimento de 
potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que 
capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, 
voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos; a 
aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem 
uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se 
passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, 
em especial a eletrônica etc. (GOHN, 2006, p. 28). 

 

Ao contextualizar as ações educativas circunscritas nos atos de currículo, 

evidencia-se a ligação entre a construção do saber e processos subjetivos, 

favorecendo, deste modo, uma aprendizagem mais significativa e autônoma. A 

educação como processo “deve garantir a socialização e a aquisição das 

conquistas sociais pelo conjunto de sujeitos de uma sociedade” (PÉREZ-

GÓMES; 1998, p. 13). O aprender caracteriza-se por um ato relacional e cultural, 

sendo que suas conexões com o mundo social envolvem práticas e perpassam 

por questões de identidade social, interesses, relações de poder e conflitos 

interpessoais. Deste modo, 

 

(...) é assim mesmo, construção, reconstrução, transferências e 
contratransferências, experiências temporais singulares, criação, são 
processos inerentes ao humano em formação, cabe compreender 
melhor a experiência e tomar decisões formativas conjuntas, 
relevantes (MACEDO, 2013, epub, posição 725). 

 

Sendo que, 
 

Quem aprende e compreende é o sujeito, sempre em relação, mas é o 
único que ao final pode demonstrar a sua condição de estar em 
formação ou formando-se, com todas as ambivalências que podemos 
viver nessas experiências. Até porque a formação na sua base 
semântica mais elaborada quer dizer modo de ser (MACEDO, 2013, 
epub, posição 720). 

 

Nesse sentido, a aprendizagem configura-se como um dos fenômenos 

centrais na vida do ser humano, de modo que a “interformação” engloba toda 

complexidade inerente a esse encontro, promovendo novos movimentos, 

sensações, pensamentos e ações que fazem parte da construção da cultura do 

sujeito que aprende (MACEDO, 2013, epub, posição 731). 

 

Ou seja, o que tencionamos deixar claro é que não existem conteúdos 
"chapados", absorvidos acriticamente, de fora para dentro. Sempre há 
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recriação, reelaboração interna, mental, de tal forma que o que foi 
aprendido é retraduzido por novos códigos, de dentro para fora, e ao 
se expressar como linguagem ou comportamento, é um conhecimento 
elaborado (GOHN, 2014, p. 39). 

 

No contexto de atuação do Sesc SP, o registro das narrativas assume um 

local privilegiado, permitindo o compartilhamento das experiências de vida no 

qual os tipos de trocas e interações possibilitam compreender o contexto que 

envolve as experiências enquanto elemento constituinte de uma ação educativa. 

A compreensão de como foram constituídas as trajetórias dessas pessoas a 

partir das suas histórias, bem como conhecer como se deu o processo de 

formação da identidade profissional, saberes, práticas e significados atribuídos, 

que refletem nas memórias institucionais, perpassa pela consideração de todas 

as facetas da experiência, na qual a memória torna-se componente dos 

processos de construção de identidade individual e de grupo. 

Nas narrativas selecionadas, as vivências e experiências desses 

funcionários adentram a instituição por meio do registro daquilo que ficou e 

significou (BOSI, 2004) acerca dos trabalhos desenvolvidos nas edições das 

Bienais Naïfs do Brasil. Ao serem rememoradas, essas histórias constituem-se 

como um dos aspectos relevantes em um processo educativo, cuja produção de 

conhecimentos sobre um tema em tela organizou-se em função de sua 

intencionalidade. 

Em uma dupla dimensão, a experiência é tanto o que acontece ao sujeito 

quanto o modo de tratamento desse acontecimento no âmbito das ideias, valores 

e sentimentos (THOMPSON, 2002; THOMPSON, 1987). Nesse aspecto, os atos 

de currículo relacionam-se ao sentido atribuído pelos sujeitos no contexto de 

construção das memórias institucionais, que vinculam as experiências e 

subjetividades das pessoas envolvidas com à documentação armazenada no 

centro de memória. 

Enquanto atos de currículo, o processo de reconstrução da memória na 

interlocução entre entrevistado e entrevistadorespode ser analisado como um 

fenômeno social cuja reconstrução deve-se ao contexto histórico-social em que 

o sujeito se encontra inserido. Ao recordarmos um acontecimento, este sofrerá 

modificações à medida que adquirimos experiências e mudamos a nossa visão 
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de mundo ao longo do tempo. As recordações, desse modo, são repensadas e 

adaptadas de acordo com a consciência do tempo presente. 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A 
memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da 
sobrevivência do passado, “tal como foi”, que se daria no inconsciente de 
cada sujeito (BOSI, 2004, p, 55). 

 

O evento revivido se faz real e autêntico por meio da relação da pessoa 

com o grupo do qual faz parte. Ela, por sua vez, encontra-se ligada a uma 

comunidade cujos acontecimentos não são vividos isoladamente. Halbwachs, ao 

propor os estudos sobre os “quadros sociais da memória”, evidencia como a 

relação estabelecida entre as lembranças individuais com as interações sociais, 

assume o papel de referência na vida do sujeito (BOSI, 2004), de modo que a 

“lógica da percepção que se impõe ao grupo e que o ajuda a compreender e a 

combinar todas as noções que lhe chegam do mundo exterior” (HALBWACHS, 

2006, p. 61). 

Sendo assim, a memória assume o lócus das lembranças construídas 

socialmente, porém selecionadas de acordo com aquilo que a pessoa deseja 

reviver e expor para compor o registro de sua narrativa. Portanto, “o passado 

tem uma existência material, concreta, ontológica e está inscrito nas estruturas 

do presente, mas não é a sua reedição. Ele é uma construção filtrada pelas 

seleções que a memória faz” (SOUZA, 2006, p. 274). 

As particularidades de cada pessoa são fundamentais em um processo 

educativo, uma vez que possibilitam o desenvolvimento de ações sobre 

diferentes perspectivas. A ligação entre memória e experiência se estabelece 

entre a reconstrução do passado, os referenciais que essas pessoas carregam 

consigo e o contexto social peculiar ao grupo em que estão inseridas. Essas 

experiências são tensionadas pelas relações vivenciadas no tempo presente 

(BOSI, 1994). As memórias das experiências vivenciadas contribuem na medida 

em que são pinceladas pelo coletivo, de modo que, 

 

Podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que 
ela é também um sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa 
ou grupo em sua reconstrução em si (POLLAK, 1992, p. 5). 
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Assim, os atos que envolvem a memória em ações no campo da educação 

não formal em um contexto histórico-cultural, configuram-se como parte 

integrante “dos lugares da memória" (NORA, 1993), pois são neles que se 

entrelaçam as memórias individuais e coletivas, materializadas na busca por 

ressignificação de práticas por meio da dialogicidade com vistas ao exercício da 

autonomia (FREIRE, 1996). Nesse sentido, a cultura produz e acolhe as 

diferentes manifestações e práticas, e seus novos significados são incorporados 

às experiências de formação. 

Enquanto elemento integrante de ação educativa e permeada pela 

dinâmica da alteridade, a ética possui real densidade quando a práxis dialógica 

instiga a superação de qualquer concepção bancária de educação (FREIRE, 

2005). Ao considerar a guarda das narrativas em seu acervo de memória, o Sesc 

SP impulsiona os debates sobre “(...) à atenção, ao cuidado, à hospitalidade e 

ao acolhimento responsivo de outrem” (ALVES; GHIGGI, 2011, p. 253). 

Nas palavras de ME e MA convida-nos a refletir de como essas ações de 

memórias são reconhecidas e necessárias no campo institucional 

Trecho da narrativa de ME: 

 

Agradeço a vocês pela oportunidade. Isso é maravilhoso! Admiro muito 
esse trabalho de vocês, e como foi criado. Que bom que o Sesc tem 
esse olhar de registro, porque a gente mesmo às vezes vai buscar 
uma informação e não sabe nem onde buscar, não tem, não é? 
Fica com as pessoas (SESC, 2016, p.21). 

 

Trecho de narrativa da MA: 

 

Eu acho que quero agradecer. Agradecer. Eu acho que sempre eu vou 
ter que agradecer ao Sesc muita coisa. Teve os momentos difíceis? 
Teve. Mas os bons foram muito mais. As coisas bonitas aconteceram, 
a gente conseguiu fazer. E a gente vai. Sei lá. Muita gente aprendeu 
muita coisa junto. Eu acho que a coisa continua, eu espero. Mas eu 
agradeço. Eu agradeço ao Sesc. E a vocês. A paciência mais linda, 
ficar ouvindo. Cada dia ouvindo dois, três. Vocês vão sair daqui 
fartas de tanta coisa. Mais do que esse gravador, vocês vão saber 
muito mais da história. Está bom. Um dia vocês vão ter para quem 
contar também, quem ouve um ponto, aumenta dois pontos. Então 
um dia sempre tem. Isso é bom (SESC, 2016, p.35). 

 

A experiência foi assumida como condição da aprendizagem, e na visão 

de MA e ME, as ações foram desenvolvidas por meio da integração entre 

pessoas e suas vivências, englobando tudo aquilo que eles “se esforçam por 
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conseguir, amam, creem e suportam, e (...) em suma, processos de 

experienciar...” (DEWEY, 1976, p. 4 apud ALMEIDA, 2009, p.5). 

Ao reconhecer nos espaços de ações educativas a problematização sobre 

como as pessoas se constituem enquanto sujeitos dotados de posicionamentos 

críticos, mediante as suas experiências, contribuem com às reflexões acerca das 

questões que permeiam experiência e subjetividade como elementos integrantes 

de um processo educativo. Dessa forma, adotar uma perspectiva ampliada do 

currículo, implica em valorizar os saberes produzidos, acumulados e 

organizados pelos sujeitos e seus processos interativos de aprendizagem. 

Por fim, este tópico buscou estabelecer conexões entre experiência e 

subjetividades com os atos de currículo, reconhecendo as ações sobre os 

registros de narrativas como parte integrante de um projeto educativo, cuja 

potência revela-se no cultivo e difusão das memórias. Em uma perspectiva 

histórico-cultural, o registro de narrativas no campo da educação não formal, 

fomenta um encontro de cosmovisões, no qual o processo formativo está 

diretamente relacionado à compreensão e ao acolhimento dos saberes e 

práticas que influenciam no processo de construção da identidade individual, 

grupal e institucional (JOSSO, 2007). 

Dessa forma, ao considerar as diversas nuances da história do Sesc SP 

por meio das experiências das pessoas envolvidas em suas ações institucionais, 

isto é, sob ângulo daqueles que habitaram o cotidiano de suas atividades 

laborais, permitem tecer novas análises, percepções e abordagens acerca do 

desenvolvimento das atividades e processos de uma instituição cultural que 

preza “a valorização de seus diversos públicos ao estimular a autonomia 

pessoal, a interação e o contato com expressões e modos diversos de pensar, 

agir e sentir” (SESC, 2021, s.p.). 

Nas Considerações Finais serão apresentados os frutos dos quais se 

compõe esta investigação: leituras, observações e reflexões. O intuito é 

evidenciar os resultados encontrados e proposições a partir daqueles obtidos por 

meio do desenvolvimento da pesquisa.  
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Considerações finais 
 

Enquanto observadores de nossas narrativas somos como um território 

de passagem, uma superfície na qual a sensibilidade que nos habita a pele, 

nosso olhar e nossos pensamentos deixam vestígios e marcas. Se a experiência 

é “isso que me passa”, como afirma LARROSA (2011), a emergência em 

compartilhá-la e seu posterior registro nos possibilita fazer novas ações? Ou a 

repetir mais do mesmo? 

Diariamente se passam muitas situações, porém, poucas delas nos tocam 

com tal intensidade. E por estarmos tão afundados em tantos ruídos e excesso 

de informações, tendemos a permanecer no raso. Nessa relação paradoxal, o 

“parar” para ouvir, narrar e rememorar nossas histórias e as de nossos pares, 

nos convida a alterar essa lógica. O lembrar, matizado pelas cores do presente, 

permite um espaço para interrogar sobre: quais legados queremos deixar, e o 

que nos toca, enquanto vivência, ao ponto de deixar para o outro um pouco de 

nós? 

Chegamos ao fim de um percurso (ou ao início de muitos outros) com a 

convicção que o cultivo da dúvida, da “curiosidade epistemológica”, de acordo 

com o mestre Paulo Freire (1996), é o que nos move a busca do conhecer, do 

agir e transformar. Nesse contexto, como ele nos afirma, “a alegria não chega 

apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca'' (p. 142). 

E essa “alegria” foi manifestada ao longo do fazer desta pesquisa, por meio da 

orientação da Prof.ª Drª. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e dos contatos 

com grupo de pesquisa “Formação de Educadores com suporte em meio digital”; 

com o convívio com meus colegas e professores nas disciplinas cursadas na 

pós-graduação em Educação: Currículo; somadas pelas conversas partilhadas 

com alguns dos meus colegas de trabalho; e por fazer parte de grupos que me 

alimentam e dão forças para seguir na caminhada. 

Nesse sentido, o contato com os estudos produzidos pelo grupo de 

pesquisa ao qual esta dissertação se filia apresentou contribuições relevantes 

sobre currículo e narrativa, e oportunizou outros modos de compreender um 

projeto educativo baseado em fundamentos dialógicos e reflexivos. Soma-se a 

isso, a postura de acolhimento de meus colegas, representadas pelo 
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comprometimento com a construção de conhecimento por meio da criatividade 

e criticidade. 

A circunstância do isolamento social, vivida em um momento atípico de 

nossa história recente, exigiu-nos rápida adaptação dos usos das ferramentas 

tecnológicas em plataforma remota. Diante desse cenário, esta pesquisa foi 

produzida fundamentalmente em um ambiente web 2.0, onde ocorreram os 

encontros com o grupo de pesquisa, reunião de orientação, aulas da pós-

graduação, acesso à biblioteca, leituras de artigos e e-books, consulta da 

documentação do acervo Sesc Memórias, participação em congressos, dentre 

outros. A pandemia de Covid-19 deixou suas marcas e cicatrizes e nos ensejou 

a necessidade “de construir uma vida solidária, que coopere para a sobrevida 

dos outros, reconhecendo que ninguém pode ser uma ilha no universo” 

(CHIZZOTTI, 2020, p. 220). Com isso, a pesquisa desenvolvida também contou 

com os aprendizados decorrentes dos usos dos aparatos tecnológicos, de modo 

que o trajeto escolhido também possui inferências derivadas desse contexto. 

Para tanto, torna-se interessante considerar a constituição desse sujeito-

pesquisador em suas múltiplas dimensões - pesquisadora de acervo no Sesc 

Memórias e pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Educação: 

Currículo -, que muitas vezes nas trocas de papel trouxe elementos do seu 

cotidiano de trabalho representados nos textos sobre o Sesc Memórias e a 

metodologia de história oral. Ao longo da trilha, esse debate foi enriquecido com 

as perspectivas de pesquisa no campo do currículo e da educação não formal, 

considerando os aspectos contidos na subjetividade (da pesquisadora e 

daquelas localizadas nas narrativas selecionadas para esta pesquisa), que em 

sua multidimensionalidade a tornou humana, “ao mesmo tempo biológico, 

psíquico, social, afetivo e racional.” (MORIN, 2000, p. 36). 

Segundo Piaget (1982, p. 246), a principal meta da educação é criar 

pessoas que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 

que outras gerações já fizeram. Mas, de forma muito respeitosa, faço um adendo 

à proposição desse importante mestre e de legado inquestionável: somos 

capazes de fazer coisas novas, entretanto ao considerarmos as experiências do 

outro [e também as nossas], seus “erros” e “acertos”, ou melhor suas 

ambivalências, ausências e contradições, e visitá-las quantas vezes se faça 

necessário, por meio de uma escuta atenta e crítica, ou de seus vestígios 
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transmutados em narrativas, podemos alcançar, nas palavras de Piaget, a 

posição de pessoas criadoras, inventivas e descobridoras. Dessa forma, 

podemos caminhar para realizarmos “a segunda meta da educação”, “em formar 

mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a 

elas se propõe” (PIAGET, 1982, p. 246). 

Dessa forma, esta pesquisa constituiu-se de desafios e também de 

aprendizados, reforçando a necessidade de se conhecer e aprofundar questões 

ligadas aos processos educativos que levam em consideração a palavra do 

outro, e todo o sentido dela em que nos atinge e nos punge (BARTHES, 1984).  

Assim como acontece no processo de rememoração e registro de 

narrativas, esta investigação também possui suas ambivalências, de modo que 

sua construção se deu de acordo com as vivências da pesquisadora que, por 

sua vez, é pautada pela intencionalidade e desejo de contribuir com um projeto 

de educação transformador no qual a memória se constitui como um valor. 

Algumas das proposições que poderão ser aprofundadas, dão a oportunidade 

de seguir adiante com esta pesquisa, de investigar outras tantas narrativas e 

documentação presentes no acervo Sesc Memórias, e com isso aprofundar as 

questões no campo da educação sobre currículo e seus atos em um contexto de 

ações educativas de uma instituição cultural. 

Diante desse cenário, ao refletir sobre a integração dos espaços de 

aprendizagem (formais, não formais e informais) em uma perspectiva de 

complementaridade (LAURILLARD, 2007), por meio dos usos das narrativas em 

tempos de aprendizagem ubíqua (SANTAELLA, 2013), nos induziu a observar a 

possibilidade de articulação entre teoria e a experiência em diferentes contextos 

interativos (ALMEIDA, 2021). Dessa forma, enquanto prática pedagógica, esta 

pesquisa também possibilita a proximidade com a temática trabalhada nas 

edições das Bienais Naïfs do Brasil realizadas no Sesc SP, na qual o considerar 

das memórias dessa programação pode contribuir para o processo curatorial e 

a ação educativa, em considerar a memória não somente de seus colaboradores 

de trabalho, mas de seus artistas e público, que em algumas narrativas foi muito 

bem lembrado por sua ávida participação. 

A subjetividade, presente no envolvimento da pesquisadora com sua 

investigação, foi reconhecida nesse processo – uma vez que fomos convidados 

a dissertar sobre elementos que envolvem o seu cotidiano de trabalho enquanto 
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Pesquisadora de Acervo no Sesc Memórias, que compete na captação de 

narrativas e tratamento das entrevistas provenientes do acervo de história oral 

da instituição. Ainda assim o rigor científico, representado nos instrumentais 

teóricos e metodológicos considerados para condução da pesquisa, caracterizou 

a objetividade como elemento presente em seu desenvolvimento. Nesse 

contexto, o pesquisador age e exerce influência frente aos fatos sociais, tem 

preferências, inclinações, e os considera a partir de seu sistema de valores 

(LAVILLE; DIONE, 1999). Isto é, ao considerar esses elementos verificamos que 

a hipótese construída não é neutra, única ou absoluta e está diretamente 

atrelada ao seu contexto de produção. Logo, nos tornamos pesquisadores no 

âmbito da educação quando encerramos nossas investigações em um processo 

de apropriação, mediação com horizonte pautado na transformação. 

Embora o foco desta investigação não tenha sido os estudos acerca da 

metodologia de história oral, a aproximação com esse campo contribuiu para a 

compreensão que envolve o contexto de captação e organização da 

documentação, levando em conta aquilo que entrevistados e entrevistadores 

escolheram registrar, somado ao que a instituição selecionou para guardar e 

disponibilizar em acervo. Isso tudo em conjunto à forma como se deu o processo 

de pesquisa da documentação e análise realizada pela pesquisadora (RIBEIRO, 

2020). Deste modo, os atos de currículo constituíram-se no processo dialógico e 

reflexivo que envolve a subjetividade dos narradores e daqueles que acessam e 

interpretam essas narrativas, sendo essa inter-relação consagrada em uma ação 

programática sobre memórias - Sesc Memórias - de uma instituição de educação 

não formal - Sesc SP. 

A partir da análise qualitativa, trabalhamos com os dados e informações 

que essas narrativas nos forneceram, e identificamos situações que se 

desenvolveram com ações relacionadas ao ato de registrar as memórias, 

levando em consideração as questões ligadas aos processos subjetivos e 

experiências das pessoas que se dispuseram a participar das entrevistas. Nesse 

sentido, buscamos a compreensão dos processos nos quais os atos de currículo 

se aproximaram das ações programáticas sobre memórias, realizadas pelo Sesc 

SP, configurando-se, dessa forma, como uma ação educativa. Isto é, como 

atividades, que envolvem o trabalho interdisciplinar, crítico e engajado, fomenta 
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práticas emancipadoras, cujos processos envolvidos estão pautados na 

produção de saberes libertadores (FREIRE, 2005). 

Diante desse cenário, foi reconhecido o potencial das entrevistas 

registradas no acervo Sesc Memórias e suas inter-relações com o campo da 

educação não formal, à medida que aquelas narrativas favoreceram a criação 

de significados, vindo a constituir experiências coletivas e a formação de 

identidades socializadas (LIMA; FERNANDES, 2018). Entendemos que a 

concepção crítica que envolve a relação entre currículo e aprendizagem se 

constitui em um processo de construção de conhecimentos com sujeitos ativos, 

que vivenciam e experimentam os saberes produzidos em consonância com sua 

realidade. Considerar os processos subjetivos, expressados por meio das 

experiências e particularidades analisados nas narrativas, possibilitou-nos a 

aproximação com o cotidiano das experiências daqueles que estavam 

envolvidos nas ações programáticas referentes às edições das Bienais Naïfs. 

Dessa forma, o Sesc SP, em atuação no campo da educação não formal, 

apresentou-se como possibilidade de produção de conhecimento em territórios 

fora das estruturas curriculares da educação formal (GOHN, 2011). 

As correlações entre ações realizadas pelo Sesc SP com as histórias de 

vida de seus funcionários, registradas por meio de entrevistas em seu acervo de 

memórias, propiciou a reflexão sobre como a difusão dessa documentação e os 

usos para fins de pesquisas no âmbito do currículo configuram-se como uma 

ação educativa. Para tal problema, consideramos as experiências de pessoas 

que permitiram os registros de suas memórias. Nesse contexto, a ética esteve 

presente na atenção e cuidado responsivo em analisar os documentos 

selecionados, respeitando a condição de seu contexto de produção, para que 

pudéssemos compreender os caminhos percorridos pela instituição ao longo do 

tempo, a partir das lembranças e experiências daqueles que participaram de um 

dado momento de sua história. 

Ao associar o debate relacionadas com as temáticas das narrativas de 

história oral sobre as edições das Bienais ao currículo, buscamos fomentar 

novos olhares acerca da produção dessas narrativas, que envolvem 

experiências, vivências e subjetividades e que subsidiam a elaboração de 

conhecimentos acerca do Sesc SP, no campo da educação. A análise das 

entrevistas de história oral assumiu um caráter educativo à medida que nos 
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aproximou das memórias daqueles que estiveram envolvidos na realização das 

ações institucionais, considerando suas vivências, experiências e subjetividades 

manifestadas ao longo da narrativa. Com isso, evidenciamos que os atos de 

currículos relacionados às ações programáticas do Sesc SP, viabilizam 

encontros de cosmovisões, nas quais o processo formativo se dá pelo 

acolhimento dos saberes e práticas que reverberam no processo de construção 

de identidades individuais, grupais e as institucionais. Logo, os usos dessa 

documentação contribuíram para o aprofundamento das reflexões acerca das 

ações do Sesc SP que envolvem as Bienais Naïfs do Brasil. Nesse sentido, a 

análise das entrevistas que compõem o acervo Sesc Memórias foi condição 

necessária para estabelecermos conexões entre os estudos das narrativas orais 

com a produção curricular da instituição.  

Nos usos da documentação proveniente do Sesc Memórias em 

investigações educacionais nesta pesquisa, o caminho escolhido e as análises 

realizadas em pesquisas acadêmicas, viabilizaram o trabalho com a 

documentação do acervo de Memórias. As memórias construídas por meio dos 

relatos narrativos oportunizaram a reflexão sobre as relações das histórias 

individuais com as ações do Sesc SP, a partir do significado que envolve o 

debate sobre currículo e seus atos, associado aos conceitos de experiência e 

subjetividade no campo da educação não formal. 

A relação entre educação, experiências e memórias colocou esses 

funcionários como protagonistas de seu discurso e, consequentemente, em uma 

posição de contribuição ao processo histórico vivido por eles. Logo, os aspectos 

que compreendem os atos de currículo, localizados nas narrativas acerca das 

memórias sobre as Bienais, forneceram subsídios para compreender os 

aspectos culturais que permeiam os usos dessa documentação e sua difusão 

em ações educativas. 

Acreditamos, dessa forma, que os registros das entrevistas provenientes 

do acervo Sesc Memórias, somados à reflexão sobre as ações realizadas no 

cotidiano do trabalho nas edições das Bienais Naïfs do Brasil, estimularam a 

produção de novos conhecimentos, valorizando as mais diversas manifestações 

observadas nas ações programáticas do Sesc SP. Isso se configura como um 

trabalho contínuo a dar prosseguimento, o que requer o estabelecimento de 

novas relações entre o que localizamos na documentação proveniente das 
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entrevistas de história oral analisadas e o aporte teórico que embasa as 

possíveis interpretações acerca de um dado tema no campo da educação não 

formal e suas práticas em instituições de cultura, além de nos desafiar a 

desenvolver novas investigações sobre outras narrativas que enfatizem 

diferentes momentos e acontecimentos da história do Sesc SP. 
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