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R E S U M O 

 

O presente trabalho objetiva analisar a construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias, no cotidiano educacional, a partir da análise das práticas 

educativas, desenvolvidas pelos educadores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, que trabalham em um contexto educacional que atende educandos de 

uma comunidade instituída a partir de um processo de desfavelização, no município 

de São José dos Campos (SP). O contexto educacional investigado é constituído por 

uma parceria entre uma escola de ensino regular pública e uma instituição de 

educação não formal, instalados na comunidade com a intenção de desenvolver o 

processo educacional das crianças e dos adolescentes, na dimensão de uma 

educação integral. A investigação desenvolveu-se em uma perspectiva qualitativa, 

compreendendo pesquisa bibliográfica, observação participante, análise documental 

e entrevistas com os educadores das duas instituições que compreendem o contexto 

analisado. Observamos que a partir da constatação da necessidade de considerar o 

contexto social em que as instituições estão instaladas, foi proposto um 

redimensionamento curricular, na direção de uma construção / concepção ampliada 

de currículo, que integrasse em si a dimensão formal e não formal da educação, 

como dimensões articuladoras. A partir da analise foi possível verificar a 

possibilidade da construção de práticas pedagógicas com perspectivas 

emancipatórias na medida em que instituições e educadores foram  capazes de 

desconstruir  suas concepções do que é ensinar e aprender, em geral marcadas 

pelos traços da transmissão, para desenvolver práticas fundamentadas no princípio 

da construção, da interação, da troca, do respeito, da criatividade com os próprios 

educandos. Concluímos, com este estudo, que um currículo com perspectivas 

emancipatórias pode ser construído quando as instituições educacionais se 

encorajarem a olhar, criticamente, para o seu cotidiano, sendo capazes de propor 

ações que sejam frutos de uma interação com a comunidade e a cultura onde as 

mesmas estão  instituídas. 

 

Palavras-Chave: Currículo, Emancipação, Cotidiano Educacional, Prática 

Pedagógica. 



A B S T R A C T 

 

This study analyzes the construction of a curriculum with the potential for 

emancipation in educational quotidian experience. It is based on the analysis of 

educative practices developed by educators in the initial years of primary education 

who work in an educational context that attends students in a community that is in 

the process of being taken out of a shantytown in the municipality of São José dos 

Campos (SP). The educational context investigated comprises a partnership 

between a regular public school and a formal educational institution in the 

community, in order to develop the educational process amongst the children and 

teenagers in the integral education provided. The investigation was developed from a 

qualitative standpoint, including bibliographical research, participatory observation, 

documental analysis and interviews with the educators from the two institutions 

comprising the context analyzed. We observed that the need to consider the social 

context the institutions are installed in led to the proposal for curricular redesign in 

order to construct and conceive of an extended curriculum that integrates in itself 

with the formal and informal dimension of education, as articulating dimensions. 

Based on this analysis it was possible to check the possibility of building pedagogical 

practices with the potential for emancipation to the extent that the institutions and 

educators are capable of deconstructing their conceptions of what its is to teach and 

learn, generally marked by traces of transmission, to develop practices based on the 

principle of construction, interaction, exchange, respect, and creativity with the 

students themselves. We conclude in this study that a curriculum with the potential 

for emancipation could be built when the educational institutions are encouraged to 

take a critical look at their quotidian experience, being able to propose action that is 

the fruit of interaction with the community and culture they are in. 

 

Key words: curriculum, emancipation, educational quotidian experience, pedagogical 

practice. 
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A criação e recriação 
do Conhecimento 
não está apenas 

em falar sobre coisas prazerosas, 
 mas, principalmente, 

em falar prazerosamente 
sobre as coisas. 

(CORTELLA, 2001) 
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Iniciando Diálogos 

A construção do currículo no cotidiano das instituições educacionais 

tem sido objeto de estudo de teóricos que, no decorrer das últimas décadas, 

demonstram uma considerável atenção para com as relações estabelecidas 

entre conhecimento, cultura e educação, sobretudo por enfatizarem o papel do 

currículo e da educação na sociedade contemporânea. 

Compreender as instituições educacionais enquanto espaços co-

responsáveis pela formação de sujeitos capazes de atuarem, 

significativamente, na sociedade do século XXI, marcada pela instabilidade, 

diversidade, e desigualdade, bem como desenvolver um trabalho pedagógico 

que contemple a relação entre o conhecimento sistematizado e o contexto 

social, culturalmente determinado, é um desafio apresentado aos profissionais 

da educação, quer seja atuando em instituições formais ou não formais. 

A tese aqui apresentada intenciona contribuir e ampliar essas 

discussões, tendo por objetivo analisar as práticas educativas, desenvolvidas 

no cotidiano educacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que 

contribuem para a construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias. 

O contexto educacional investigado está instalado no Conjunto 

Habitacional Jardim São José II, construído, especialmente, para abrigar os 

moradores oriundos das favelas Nova Detroid, Nova Tatetuba e Caparó, 

participantes do programa de desfavelização desenvolvido pelo poder público 
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municipal, na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo1, a partir 

de 1999. 

O atendimento educacional na comunidade é realizado por uma 

parceria entre uma escola de ensino regular pública e uma instituição de 

educação não formal, instalada com a intenção de complementar o processo 

educacional das crianças e dos adolescentes. Desta forma, a investigação 

propõe analisar a construção do currículo com perspectivas emancipatórias a 

partir das práticas desenvolvidas pelos educadores2 que atuam nesse 

contexto, a partir destas duas instituições.  

 Considerando, como dito anteriormente, que um dos objetivos das 

instituições educacionais3 é contribuir com a formação de sujeitos autônomos 

capazes de atuarem em uma sociedade instável, diversa e desigual, minha 

referência nesse trabalho de analisar praticas educativas e flagrar nelas 

possibilidades de construção de um currículo emancipatório, está para além de 

apontar evidências na relação entre o que é prescrito por um currículo oficial e 

a cultura dessa população específica, atingida por problemas sociais 

característicos das periferias dos grandes centros urbanos, sobretudo os 

referentes à habitação. 

                                                 
1 O município de São José dos Campos está situado no Vale do Paraíba, no eixo Rio – São 

Paulo, a 84 Km da capital (São Paulo). Possui uma população de, aproximadamente, 600 mil 
habitantes. Sua principal atividade econômica é a indústria. 

2 Optamos por usar o termo “educadores” e não “professores” uma vez que nem todos os 
profissionais que atuam no contexto investigado são, efetivamente, professores. Além do 
que, o termo “educadores”, na nossa compreensão, é mais amplo, correspondendo de forma 
mais adequada ao papel desempenhado pelos atores do contexto educacional investigado.  

3 Como estamos trabalhando com o contexto de uma escola e de uma instituição não formal, 
optamos por usar, em todo o trabalho, o termo “instituições educacionais” para referenciar a 
escola e a instituição parceira. 
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Ao definir a intenção de flagrar os indícios emancipatórios na 

construção do currículo, pretendo adentrar nesse contexto educacional 

específico para analisar o movimento de ação-reflexão-ação, considerado 

como uma mola propulsora da prática emancipatória (SAUL, 2000). 

Os educadores que atuam nestas duas instituições procuram, no 

seu exercício, praticar uma reflexão crítica sobre os conteúdos, as aulas, o 

currículo e, principalmente, sobre a cultura dos educandos daquela 

comunidade instituída pelo processo de desfavelização, considerando que é no 

cotidiano do educando que esse currículo deve buscar sua concreticidade 

(SILVA, 1990) para contribuir com um processo formativo que o possibilite 

superar suas próprias dificuldades. 

O interesse nesse objeto de estudo se deve, especificamente, a dois 

motivos: O primeiro, está relacionado ao confronto que venho desenvolvendo, 

desde o mestrado, entre as leituras e aprofundamentos acerca do currículo, 

sobretudo no que diz respeito à relação conhecimento – cultura – educação e o 

contexto educacional público que se vê, cada vez mais, desafiado e 

questionado pela realidade sociocultural contemporânea. A crise pela qual a 

educação passa, nessas últimas décadas, revela a sensação de impotência 

frente aos desafios que o contexto social contemporâneo e, 

conseqüentemente, a cultura dos diferentes grupos sociais, lhe apresenta. 

O segundo motivo está relacionado com o meu percurso profissional 

trilhado nos últimos anos dedicados à formação inicial de professores na 
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Universidade do Vale do Paraíba – Univap (2005 – 2006)4, em São José dos 

Campos, quando nos questionamos, enquanto grupo de professores 

formadores, sobre a necessidade de construirmos processos investigativos que 

favorecessem nossa formação continua na docência do Ensino Superior, na 

pesquisa e na extensão universitária. 

Com a intenção de desenvolvermos pesquisas educacionais, 

aproximamo-nos da administração da Secretaria de Educação Municipal com o 

intuito de conhecermos mais de perto a realidade das escolas de Educação 

Básica do município, sobretudo aquelas que trabalham com os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. No segundo semestre de 2005 nos foi proposto conhecer 

a realidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Rosa 

Tomita, localizada no Conjunto Habitacional Jardim São José II, instituído por 

uma política habitacional que privilegia, desde a década de 1980, o movimento 

de desfavelização da cidade. 

Neste momento, em que se deu a aproximação com a Secretaria de 

Educação, sabíamos da existência de uma proposta de implantação de uma 

unidade da Fundação Hélio Augusto de Souza (FUNDHAS), caracterizada 

como uma instituição não formal que trabalha com processos educativos, que 

desenvolveria ações, em parceria com a escola de ensino regular, numa 

dimensão de educação integral. Contudo, tal implantação só aconteceu no final 

do primeiro semestre de 2006.  

                                                 
4 Minha atuação profissional na Universidade do Vale do Paraíba – Univap, como professora do 

Curso Normal Superior e da Pedagogia, foi desenvolvida no período de 2001 a 2006.  
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A realidade dessa escola, neste primeiro momento, mostrou-se 

desafiadora ao grupo de professores universitários, uma vez que a mesma, ao 

conviver com problemas sociais provenientes de uma cultura de periferia, foi 

obrigada a reorganizar o currículo, propondo novas formas de trabalhos 

didático-pedagógicos, uma vez que o primeiro ano de funcionamento da escola 

(2004) foi marcado por muitas dificuldades em função da transição vivenciada 

pelos educandos e educadores, ocasionando diversos e intensos conflitos no 

interior da escola (BOLETIM, 2005). 

Independente do grupo de professores universitários, que pretendia 

desenvolver pesquisas com enfoques específicos nas metodologias de ensino 

das diversas áreas de conhecimento, nos sentimos instigados por definir a 

realidade daquele contexto educacional como locus dessa pesquisa de 

doutoramento em função da possibilidade de analisar a construção do currículo 

em uma realidade tão sui generes como aquela. Isto é: refletir sobre práticas 

educativas desenvolvidas por educadores em um processo educacional 

composto por duas instituições educacionais, uma formal e outra não formal, 

instituídas em uma comunidade proveniente de um processo de 

desfavelização. 

Tal construção era percebida por nós, naquele momento, como um 

grande movimento de ação-reflexão-ação dos educadores que atuavam, 

primeiramente na instituição formal e, posteriormente na instituição parceira, na 

tentativa de desenvolver um trabalho pedagógico que respeitasse a cultura 

daquela comunidade local, que contemplasse os conteúdos culturalmente 

selecionados para aquele período de escolarização, que estimulasse a auto-
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estima e a autonomia dos educandos, que valorizasse o diálogo e a 

participação de todos no cotidiano educacional, que favorecesse a integração 

dos educandos na sociedade de São José dos Campos, que tantas vezes os 

discriminou por serem oriundos de favelas.  

No período de estreitamento de relações com a EMEF Profª Rosa 

Tomita (final de 2005 e início de 2006) foi possível refletir sobre a 

complexidade do contexto social e da cultura, característica da realidade 

contemporânea. O desenvolvimento econômico, político, educacional, 

tecnológico, acentua, cada vez mais, as desigualdades sociais, propiciando o 

crescimento de uma população às margens dos grandes centros urbanos e 

comerciais, sem as mesmas condições de vida e de acesso aos bens culturais, 

tecnológicos, econômicos e educacionais das classes sociais denominadas 

como média e alta, portanto, hegemônicas. 

A constatação desta realidade nos levou a refletir e a nos perguntar 

sobre determinados pontos, que nos instigavam a pensar, cada vez mais, neste 

contexto e tecer determinados questionamentos, tais como:  

Qual é a função da instituição educacional nessa sociedade 

contemporânea marcada pelas diferenças sociais e culturais?  Como que a 

instituição educacional está estruturada para acompanhar as mudanças 

rápidas e irreversíveis do mundo contemporâneo? Que relações são possíveis 

de serem estabelecidas entre o currículo oficialmente prescrito, a cultura de 

uma determinada comunidade, e o currículo construído pelos educadores em 

sala de aula? O que é privilegiado como conhecimento a ser construído com os 

educandos no cotidiano educacional? Como as instituições educacionais e o 
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currículo trabalham com a cultura dos educandos provenientes de contextos 

marcados por problemas sociais? Quais os desafios que o contexto social da 

periferia e, portanto, a cultura da periferia, apresenta à instituição educacional e 

ao currículo? Como é entendido, pelos educadores, o contexto sócio-

econômico-cultural da comunidade periférica em que as instituições 

educacionais estão inseridas? 

Questões como essas nos impulsionaram a reafirmar a certeza da 

nossa inconclusão5, e nos incentivaram a desenvolver este processo 

investigativo em torno das práticas educativas que corroboram na construção 

de um currículo emancipatório, uma vez que ele assume um papel importante e 

estratégico na compreensão e desenvolvimento do processo educacional, 

sobretudo no que diz respeito à relação conhecimento – cultura. Além do que, 

contribuíram para que pudéssemos definir o problema desta pesquisa expressa 

na seguinte questão norteadora: Quais práticas educativas são capazes de 

contribuir para a construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias em uma organização educacional pública, composta por 

duas instituições (formal e não formal) instituídas em uma comunidade 

proveniente de um processo de desfavelização? 

Em virtude da complexidade apresentada por um contexto 

educacional, instituído em uma comunidade proveniente de um processo de 

desfavelização, a delimitação desta pesquisa está circunscrita a analisar as 

                                                 
5 Inconclusão é um termo utilizado por Paulo Freire que procura mostrar que a consciência de 

ser inacabado é uma virtude essencialmente humana, própria da experiência vital, inerente à 
vida, possível de ser encontrada somente entre homens e mulheres por que são capazes de 
desenvolver a linguagem, a cultura, a comunicação em níveis cada vez mais profundos e 
complexos. Por isso, homens e mulheres são capazes de intervir no mundo, de construir 
conhecimentos, de superar, a cada dia, sua própria condição (Freire, 1996). 



 9

práticas educativas desenvolvidas pelos educadores atuantes nas duas 

instituições que foram criadas para esse fim, de tal forma que pudéssemos 

desvelar quais são as práticas contribuem para a construção curricular 

emancipatória, buscando ver ainda como as duas instituições trabalham a partir 

desta parceria, para um objetivo comum, verificando a existência de 

especificidades delegadas a cada uma e, de que forma essas especificidades 

se comportam nesse processo construtivo. 

O lócus para o desenvolvimento desta pesquisa, embora seja 

detalhado no terceiro capítulo, é composto pela Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professora Rosa Tomita, enquanto instituição de educação 

formal, pertencente  a Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos e, 

também, pela Unidade FUNDHAS Jardim São José, da Fundação Hélio 

Augusto de Souza (FUNDHAS), que tem por finalidade básica a implantação 

de programas de atendimento social as crianças e adolescentes e suas 

respectivas famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como a oferta 

de capacitação profissional de formação inicial e continuada e de cursos 

técnicos de nível médio para jovens e adultos, enquanto instituição de 

educação não formal. 

As questões privilegiadas para o desenvolvimento deste trabalho 

foram organizadas da seguinte maneira: No primeiro capítulo, procuro dirigir 

nossa reflexão para algumas questões gerais sobre três aspectos da 

construção do currículo: um olhar histórico sobre a teoria do currículo configura 

o primeiro aspecto dessa tessitura que, ao explicitar as concepções 

tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo, quer evidenciar que sua 
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construção no cotidiano manifesta práticas que são frutos das relações 

dialéticas estabelecidas entre essas três concepções. O segundo aspecto 

evidencia a relação existente entre a cultura do sujeito e o currículo, bem como 

a necessidade de considerar a primeira na construção do segundo, sobretudo 

no cotidiano educacional, onde a cultura do sujeito é nitidamente explicitada. E, 

finalmente, o terceiro aspecto apresenta uma discussão sobre as 

características emancipatórias do currículo possíveis de serem desenvolvidos 

por intermédio da prática pedagógica de educadores que atuam no cotidiano 

educacional. 

No segundo capítulo, adentro nas possíveis formas de compreender 

a construção de um currículo com perspectivas emancipatórias no cotidiano 

educacional e apresento elementos significativos do percurso metodológico da 

pesquisa que foram, intensa e cuidadosamente, desenvolvidos no sentido de 

garantir a qualidade desse processo que privilegiou dimensões qualitativas de 

investigação. 

No terceiro capítulo, apresento o cenário da pesquisa que foi 

instituído, focalizando três contextos intercalados entre si: um breve histórico 

do município de São José dos Campos e das ações em prol do processo de 

desfavelização, desenvolvidas por uma política habitacional em âmbito 

municipal; a instituição do Conjunto Habitacional Jardim São José II que foi 

estrategicamente construído para abrigar os moradores de três favelas 

localizadas no município (Nova Tatetuba, Caparaó e Nova Detroid) e o primeiro 

ano de funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora 
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Rosa Tomita, estabelecida neste contexto para atender, especificamente, os 

educandos daquela comunidade. 

Procuramos discutir no quarto capítulo o contexto instituinte do 

Conjunto Habitacional Jardim São José II, como aquele que, sofrendo 

transformações a partir das inferências pessoais de seus moradores, provocou, 

também, redimensionamentos nas propostas oferecidas pela escola. Tais 

redimensionamentos evidenciam a necessidade de considerar o contexto 

sócio-cultural da comunidade nas propostas educacionais, bem como a 

necessidade de estabelecer parcerias com outra instituição educacional 

(Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS) para responder as 

necessidades educacionais daquela comunidade. 

Considerando que é nas práticas pedagógicas dos educadores que 

se tornam possíveis flagrar as possibilidades para a construção de um currículo 

com perspectivas emancipatórias, o quinto capítulo tem como foco central a 

produção de conhecimentos inspiradas nestas práticas. Convictos das 

limitações desta tese, o exercício é de desvelar e analisar alguns modos 

possíveis do fazer educativo, expressados nas ações do cotidiano, que trazem 

em sua essência um potencial emancipatório, a fim de que a esses “fazeres” 

sejam agregados “saberes” que legitimem práticas curriculares contra-

hegemônicas. 

Nas considerações finais, ao assumir uma postura consciente de 

provisoriedade, procuramos refletir sobre a trajetória percorrida nesse processo 

de construção de conhecimento, identificando alguns movimentos que, no 

interior das instituições pesquisadas, podem ser considerados como 
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possibilidades na construção de um currículo com perspectivas emancipatórias, 

evidenciando, como uma das questões mais importantes para tal construção, a 

capacidade que as instituições, de diferentes maneiras, tiveram para deslocar-

se, sair de si, para ir ao encontro da comunidade e conhecer, a partir dela 

mesma, a sua realidade e a sua cultura, ao mesmo tempo em que puderam 

olhar, criticamente, para o seu cotidiano, propondo ações que fossem frutos de 

uma interação com a comunidade onde estão instituídas. 
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CAPÍTULO 1 

 

CURRÍCULO: 

UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO 

 
 
 
 

O currículo é uma construção... 
é o lugar de representação simbólica, 

transgressão, 
jogo de poder multicultural, 

lugar de escolhas, 
inclusões e exclusões, 

produto de uma lógica explícita 
muitas vezes e, outras, 

resultado de uma “lógica clandestina”, 
que nem sempre é 

a expressão da vontade de um sujeito, 
mas imposição do próprio ato discursivo. 

(BERTICELLI, 2005)  
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1.1 - Currículo: 

Uma Constituição Histórica 

Investigar as práticas educativas desenvolvidas por educadores e 

flagrar nelas as possibilidades para a construção de um currículo com 

perspectivas emancipatórias no cotidiano de instituições educacionais (formal e 

não formal), supõe construir, teoricamente, um referencial que nos ajude a 

olhar, dialeticamente, para esse cotidiano, considerando nele toda problemática 

emergente de um contexto social mais amplo. 

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o currículo 

tem sido alvo de muitos debates em espaços acadêmicos, sobretudo pelo 

interesse e, mesmo, a necessidade de uma definição do campo do currículo 

diante de um contexto cultural cada vez mais diversificado e marcado por 

problemas sociais que afetam, diretamente, o trabalho pedagógico dos 

educadores. 

Por um lado, o currículo não pode ser compreendido longe de suas 

condições reais de construção. Ou seja, é preciso entendê-lo em suas 

dimensões organizativas (política, econômica, social, cultural e pedagógica), 

estruturais, materiais, teóricas e práticas. Por outro lado, sua constituição 

histórica deve ser considerada para nos ajudar a compreendê-lo não como algo 

fixo, mas como um produto sujeito às mudanças e flutuações. 

Reconhecendo essa complexidade, a constituição histórica do 

currículo, neste trabalho, justifica-se pela necessidade de entender como esse 

campo nasce atrelado ao ideal de consolidação de um projeto social 
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hegemônico, bem como de identificar as possibilidades, os enfrentamentos e 

os desafios que o contexto social, sobretudo a cultura de uma comunidade 

local, traz à sua construção a partir das práticas desenvolvidas pelos 

educadores. 

A constituição histórica do campo do currículo6, desenvolvida a 

seguir, tem a intenção de situar a compreensão sobre o currículo que, longe de 

ser uma descrição marcada por uma seqüência de fatos, ocorridos em uma 

ordem cronológica de tempo, quer ser interpretada enquanto um artefato 

histórico, social e cultural que vai sendo pautado, em processos constituídos 

por conflitos e lutas, em uma relação direta com os diferentes movimentos 

contraditórios da sociedade e, conseqüentemente, das pessoas, com o objetivo 

de construir identidades e subjetividades, capazes de atuarem nessa mesma 

sociedade. 

Segundo Hamilton (1992), é no século XVI que o termo currículo é 

inserido nos debates educacionais como uma referência ao curso seguido por 

cada estudante. Contudo, é na Europa do século XVII, que a noção de 

currículo emerge para sustentar uma nova forma de escolarização pautada na 

excelência do método, centralizando o processo de aprendizagem no 

educador. 

                                                 
6 A noção de “campo”, aqui, é entendida como uma situação em constante movimento, 

integrado por diferentes formas de manifestações e elaborações, como afirma Moreira: O 
campo é “formado por pessoas que escrevem textos a partir de limites historicamente 
estabelecidos e de tradições, regras e princípios que seus antecessores estabeleceram como 
razoáveis. Campos, pessoas, idéias, problemas, teorias e métodos se modificam de modo 
não linear, em velocidades que variam e são avaliadas distintamente conforme as 
circunstâncias e os agentes sociais envolvidos no processo.” (Moreira, 2005, p. 14). 
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A preocupação com a seqüência de aprendizagens, consideradas 

boas no processo formal de escolarização, e a forma como tal processo 

deveria ser sistematizado, estão na origem da utilização do termo currículo. 

Contudo, como anuncia Popkewitz (2002), o currículo, além de transmitir 

conhecimentos considerados válidos e bons, ele também, intenciona moldar a 

maneira de pensar e o comportamento das pessoas de acordo com padrões 

considerados corretos e institucionalizados pela sociedade hegemônica. 

Tal padronização realizada pelo currículo desenvolve-se por um 

mecanismo de imposição que não é feito de forma violenta e nem brutal. Muito 

pelo contrário, a imposição vai sendo realizada por intermédio de sistemas 

simbólicos de um determinado grupo social que, ao serem inculcados, 

determinam como as pessoas devem pensar, viver e agir no mundo. 

Segundo Silva (2002) os primeiros estudos sobre currículo começam 

a ser consolidados no final do século XIX e início do século XX. Assim, em uma 

organização meramente didática, queremos tratar o currículo, ao longo de sua 

trajetória histórica, valendo-nos das três etapas descritas pelo autor que 

identifica o campo como: Teorias Tradicionais, Teorias Críticas e Teorias Pós-

Críticas de Currículo, entendendo que o surgimento de uma não está 

relacionado com a supressão, ou mesmo a superação, da anterior. Muito pelo 

contrário, considera-se que as teorias estão dialeticamente relacionadas, em 

constante movimento de idas e vindas, construindo territórios que são cada vez 

mais contestados.  

A primeira etapa, denominada de Teoria Tradicional, está localizada 

no final do século XIX e início do século XX, quando são elaboradas as 
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primeiras teorias sobre o campo, demonstrando a utilização do termo no 

contexto educacional para designar o conjunto de assuntos estudados pelos 

educandos ao longo de um curso. 

Nesta etapa, a primeira preocupação foi impulsionada pela 

necessidade de intensificar a massificação da escolarização, uma vez que o 

movimento migratório do campo para a cidade, em função do processo de 

industrialização, provocou o aumento populacional dos grandes centros 

urbanos que ameaçou a cultura e os valores da classe média americana, 

sendo necessário, como afirmam Moreira e Silva (2001), consolidar um projeto 

educativo nacional que ensinasse às crianças imigrantes as crenças e 

comportamentos dignos de serem adotados na sociedade americana. 

A urgência de homogeneizar os comportamentos e padrões dos 

sujeitos, em relação à sociedade, fez com que as instituições educacionais 

fossem interpretadas como organismos responsáveis pelo desenvolvimento do 

processo de adequação dos sujeitos migrantes à cultura americana, eliminando 

a diversidade populacional, bem como, se sentissem responsáveis por adaptar 

as novas gerações às transformações econômicas, sociais e culturais 

provenientes do processo de industrialização. 

A resposta dada pelos teóricos do currículo e pelo sistema 

educacional a essa necessidade de conservação da cultura hegemônica norte-

americana, enraizada em crenças e atitudes da classe média, foi a 

padronização dos procedimentos educacionais e do currículo. Contudo, tal 

padronização efetivou-se com duas características fundamentais: A primeira, 

referenciando às questões organizacionais e técnicas do currículo, e a 
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segunda, advertindo para a necessidade de diferenciação do currículo, em 

função da urgência de “ajustar os indivíduos a seus respectivos lugares em 

uma economia industrial” (APPLE, 2006, p. 107), marcada pela diferenciação 

de funções e de conhecimento, e, conseqüentemente, de pertença a uma 

determinada classe social. 

A primeira característica dominante nesse início da teorização do 

currículo fez com que o ele se transformasse em uma questão, meramente 

organizacional com a finalidade de corresponder às exigências profissionais da 

vida adulta. Ou seja, a instituição educacional e o currículo deveriam preparar 

os educandos para adequarem-se as exigências do mercado do trabalho, 

sobretudo industrial. Nesse sentido, podemos dizer que o currículo, neste 

período, estava influenciado pelas necessidades de natureza econômica. 

A segunda característica, decorrente da primeira, faz referência, 

também, ao modo de produção industrial. Com a industrialização, a divisão 

social do trabalho substituiu a mão-de-obra artesanal, que abarcava o 

conhecimento acerca do processo de produção por inteiro, pela mão-de-obra 

especializada, que deveria deter o conhecimento de apenas uma parcela do 

produto. Ou seja, o trabalho de um indivíduo passa a ser dependente do 

trabalho de outros indivíduos, em um modo hierárquico de produção e 

organização. Conseqüentemente, o conhecimento para essas diversas 

funções, também, deveria ser diferenciado, especializado e hierarquizado. 

Sendo assim, uma das questões fundamentais do currículo, nesse 

inicio de teorização, diz respeito à sua necessidade de “ser diferenciado a fim 

de preparar os indivíduos de inteligência e capacidades diferentes para uma 
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variedade de funções determinadas também diferentes na vida adulta” (APPLE, 

2006, p. 115). Ou seja, diferentes funções, exigiam responsabilidades 

desiguais que conferiam poderes, privilégios e saberes desiguais. 

O currículo, então passa a ser um instrumento de controle e de 

diferenciação, comprometido com a classe social hegemônica que determinava 

quais os objetivos, quais os conteúdos e quais os procedimentos que deveriam 

ser utilizados no processo educacional, como forma de preservação do 

consenso cultural, instaurando, por assim dizer, a hegemonia dos valores, das 

crenças e dos saberes da classe dominante. 

Articulado ao controle, o poder emerge como característica fundante 

nesse início de teorização. Ao se responsabilizar pelo conteúdo, “o quê” deve 

ser transmitido, e pela metodologia, o “como” esse conteúdo deve ser 

transmitido, o currículo preocupa-se, não só com as questões técnicas e 

organizacionais do processo educativo, mas também com o significado que a 

escola transmitia de um conhecimento legítimo que, segundo Apple (2006), 

formava uma ideologia conservadora, uma vez que destacava, entre muitas 

possibilidades, uma única identidade como sendo a ideal. 

O currículo é entendido, então, como prescrição. A cultura é 

interpretada como algo fixo, estável que deve ser herdada pelas pessoas e, o 

conhecimento, como um objeto externo que deve ser assimilado. 

Conseqüentemente, essas questões, bem como a questão de seleção e de 

poder vão contribuir para as discussões das Teorias Críticas e Pós-Críticas do 

Currículo a partir de meados do século XX e início de século XXI. 
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A segunda etapa, da constituição histórica do campo do currículo, 

tem seu início a partir da década de 60, quando a crítica às Teorias 

Tradicionais de Currículo começa e ser elaboradora por autores que estudam o 

currículo e suas relações com a estrutura social, a cultura, o poder, a ideologia, 

o controle social, enfatizando a necessidade de fazer com que o currículo 

trabalhe a favor dos grupos e das classes oprimidas. 

Se as Teorias Tradicionais do currículo assumiram o status quo 

como referência desejável, de acordo com Silva (2002), “as teorias críticas 

desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e 

injustiças sociais.” (p. 30). 

Tal responsabilização é possível, uma vez que, preocupado em 

manter a hegemonia da classe dominante, as instituições educacionais 

participam da instauração da desigualdade uma vez que, servindo bem a 

determinadas classes, não fazem o mesmo às classes desprivilegiadas. Em 

outras palavras, o currículo educacional se expressa na linguagem dessa 

classe dominante, facilmente compreendido pelos educandos provenientes 

dessa classe social. Em contra partida, esse código é indecifrável para os 

educandos das classes dominadas, resultando, assim, em uma trajetória 

marcada pelo fracasso, pela desistência, e, conseqüentemente, pelo acesso 

diferenciado e desigual aos bens culturais e econômicos da sociedade. 

Então, o que preocupa os autores críticos não é “como” desenvolver 

o currículo, enquanto técnica, mas, desenvolver conceitos que ajudam a 

compreender “o quê” o currículo faz na vida da sociedade, da instituição 

educacional e das pessoas. 



 21

Entre os autores que se destacaram na elaboração das Teorias 

Críticas de Currículo, quero evidenciar Michael Apple, Henry Giroux e Paulo 

Freire, uma vez que suas elaborações teóricas ajudam a pensar o currículo em 

contextos educacionais marcados por problemas sociais (como é o caso desta 

tese). 

Michael Apple foi um dos que mais influenciou as formulações 

teóricas sobre o currículo nas décadas de setenta e oitenta. A relação entre 

currículo e poder estruturou sua crítica ao currículo tradicional, sobretudo, por 

intermédio da discussão acerca da problemática do conhecimento veiculado 

pelas instituições educacionais que, além de ser a questão fundamental de sua 

obra, critica a manutenção da idéia do conhecimento como um artefato neutro. 

Questões do tipo: “De quem é essa cultura?”, “A que grupo social pertence o 

conhecimento veiculado nas instituições educacionais?”, são fundamentais na 

obra de Apple que apontam para a necessidade de perceber como o 

conhecimento, considerado legítimo, contribui para a tentativa de criar um falso 

consenso cultural e político. 

Apple (2006) desenvolveu sua crítica, a partir do conceito de 

hegemonia, mostrando que as formas pelos quais certos conhecimentos, nas 

instituições educacionais, são considerados válidos em detrimento de outros, é 

a demonstração perfeita de que o currículo, tradicionalmente organizado, 

reflete os interesses particulares das classes dominantes. 

Ao definir a hegemonia como um processo no qual os grupos 

dominantes da sociedade impõem sua liderança sobre os grupos 

subordinados, e ao desenvolver a análise da influência da mesma no contexto 
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educacional, sobretudo na seleção do conhecimento a ser por ele veiculado, 

Apple (2006) discute a questão de como as instituições educacionais atuam 

como poderosas agentes na reprodução cultural das relações de classe 

estabelecida em uma sociedade estratificada e, questiona, ao mesmo tempo, a 

política do conhecimento oficial que, fazendo parte de uma seleção de algum 

grupo acerca do que seja conhecimento legítimo que deve ser transmitido nas 

instituições educacionais, expressa a forma como o domínio e a subordinação 

são efetivados na sociedade e no contexto educacional. 

Por outro lado, ao desenvolver sua crítica às Teorias Tradicionais do 

Currículo, Henry Giroux apresenta como preocupação central o problema da 

cultura popular e a presença da mesma no processo de escolarização. Para 

ele, o tecnicismo, a burocracia, o poder e a seleção, desenvolvidos até então, 

não consideravam o caráter histórico, ético, político e cultural das ações 

humanas. 

Para Giroux (2001), as instituições educacionais e o currículo estão, 

intimamente, articulados com a cultura7. Ou seja, é importante que os 

educandos percebam a relação entre o que fazem na instituição educacional e 

a vida que levam fora da mesma, entre o conhecimento que é sistematizado e 

o conhecimento construído no cotidiano da vida. 

O conceito de “voz” em Giroux (1988) assume um papel 

importantíssimo. É necessário construir, no processo educacional, um 
                                                 
7 Entendemos a cultura como uma criação humana resultante das relações complexas que o 

homem estabelece com a natureza material para a manutenção da vida. É, também, o 
processo pelo qual o homem acumula experiências realizadas pelo contato inventivo com o 
mundo natural, discernindo-as entre elas, convertendo-as em idéias e generalizando-as como 
“costume”. (Pinto, 1979). 
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espaçotempo8 onde, por um lado, os anseios, os pensamentos, os desejos dos 

educandos possam ser ouvidos e considerados como forma de produção 

cultural, e, por outro lado, a ação dos educadores seja comprometida com uma 

crítica à sociedade hegemônica a fim de construir um processo educacional 

com características emancipatórias, onde o currículo seja o espaço para o 

exercício da democracia e da participação dos educandos e educadores. 

Nesse sentido, contra a proletarização do magistério9, Giroux (1997) 

define os educadores como “Intelectuais Transformadores” identificando-os 

como aqueles que devem responsabilizar-se pelo questionamento sério sobre 

o que ensinam, como ensinam, e as metas pelas quais lutam. Ou seja, é 

necessário assumir compromissos pedagógicos que favoreçam o 

desenvolvimento de uma educação à serviço de uma ordem e de uma 

sociedade democráticas. 

Paulo Freire também contribui com a crítica às Teorias Tradicionais 

de Currículo quando desenvolve o conceito de “educação bancária”, como 

aquela que compreende o conhecimento como sendo fatos e informações a 

serem, simplesmente, transferidos de educadores para educandos, porque 

enfatiza o poder opressor que uma educação transmissiva, prescritiva, 

baseada em um currículo desvinculado das situações existenciais, exerce 

                                                 
8 Optamos por utilizar a expressão espaçotempo no texto deste trabalho, por entendê-lo a partir 

de Nilda Alves, que cunhou esta expressão, como dimensão material do currículo que se 
entrelaça e deve ser assumindo em sua multiplicidade e complexidade. (ALVES, 1998). 

9 A proletarização do magistério é entendida como o movimento que considera os professores 
mais como obedientes servidores civis, desempenhando ordens ditadas por outros, e menos 
como pessoas criativas e dotadas de imaginação capazes de avaliar criticamente o 
propósito do discurso e da prática em educação. (GIROUX, 1988). 
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sobre os educandos, uma vez que o educador desenvolve sempre um papel 

ativo e, o educando é limitado a uma recepção passiva. 

Uma educação assim, pautada na narração, por parte do educador, 

e na memorização, por parte dos educandos, de conteúdos curriculares 

desvinculados de situações existenciais, contribui para a marginalização dos 

educandos, visto que não favorece ao desenvolvimento de uma inserção crítica 

no mundo, como sujeitos dele. 

Em contrapartida, Freire (1987) propõe uma educação que esteja a 

serviço da libertação e emancipação do educando, uma vez que este deve ser 

considerado como sujeito de sua própria educação e não objeto dela. Uma 

educação de caráter reflexivo, que problematiza as relações das pessoas com 

o mundo para que desenvolvam a compreensão do mundo como uma 

realidade em transformação. A esse processo educacional, Freire denominou 

de “educação problematizadora” ou “educação libertadora”. 

Segundo Freire (2001b), problematizar envolve a análise da 

realidade que vai sendo desvelada com a superação do conhecimento 

apresentado como acabado. Dessa forma, o educador assume um papel 

fundamental. É necessário superar a contradição educador-educandos a fim de 

que ambos tornem-se, simultaneamente, educadores e educandos. 

Nesse processo, o diálogo é considerado uma condição sine qua 

non para o desenvolvimento dos objetivos da educação libertadora ou 

problematizadora, uma vez que a educação não é um ato isolado, individual, 
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mas, obrigatoriamente compartilhado, o que confere ao diálogo uma 

importância fundamental. 

Para Freire (1987) o diálogo é uma exigência existencial por ser o 

encontro em que se solidarizam a reflexão e a ação dos sujeitos que não pode 

ser reduzido no ato de depositar idéias de um sujeito no outro, mas uma 

relação construída na horizontalidade. 

Essa intercomunicação na relação pedagógica é a base para 

compreendermos que o currículo deve ser, por um lado, constituído não como 

uma imposição, mas como uma articulação organizada, sistematizada, 

estruturada entre os conteúdos programáticos, ou seja, aqueles culturalmente 

selecionados para fazer parte do currículo oficial, e os elementos que fazem 

parte do saber pautado no senso comum, no cotidiano, que os educandos 

trazem para as instituições educacionais. 

Por outro lado, o currículo em Freire não descarta a importância, e 

mesmo a necessidade, do conteúdo programático. Ele faz parte do rigor na 

formação profissional, da qual os educandos têm o direito.  O que Freire e Shor 

(2000) destacam é a necessidade de reinventarmos o conhecimento situado 

nos conteúdos, na realidade e na linguagem dos educandos como um ato de 

iluminação do poder na sociedade, exigindo, assim, que a situação de 

transmissão de conteúdo seja transformada em situação de construção de 

conhecimento e de participação dos educandos, nas várias etapas da 

construção desse currículo. 
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As críticas realizadas por esses e outros autores continuam 

afirmando que o conhecimento é mediatizado pela cultura; que a cultura não é 

um produto acabado, mas um conjunto de práticas que elaboram e reelaboram, 

constantemente, os significados dos objetos atribuídos por diferentes grupos; 

evidenciando a existência de uma íntima relação entre Currículo, Cultura e 

Sociedade, fundamentando diferentes práticas no campo do currículo. 

Contudo, é nas últimas duas décadas no século XX, que os estudos do campo 

do currículo ampliam-se com a colaboração do pós-estruturalismo, dos estudos 

de gênero, dos estudos culturais e de raças, caracterizando, o que se chama 

de Teorias Pós-Críticas. 

Essa terceira etapa da constituição histórica do campo do currículo é 

alimentada pelas perspectivas do pós-modernismo e do pós-estruturalismo10 

que, ao colocar no centro de suas discussões a questão do conhecimento, 

proclamam a difusão de uma cultura globalizada, ao mesmo tempo em que 

inauguram uma nova maneira dos sujeitos experienciarem, interpretarem e 

posicionarem-se no mundo. 

Ao rejeitar o estilo elitista e autoritário pelo qual à cultura erudita tem 

sido considerada superior à cultura de massa; ao subverter as noções de 

verdades e do conhecimento estabelecido pelas grandes narrativas, 

instaurando a noção de provisoriedade das mesmas; ao desalojar o sujeito e 

sua consciência do centro da sociedade, o pós-modernismo busca, segundo 

                                                 
10 Na dimensão filosófica, o pós-modernismo é um movimento intelectual que desconstrói as 

grandes narrativas instituídas na Modernidade (Positivismo, Fenomenologia, Dialética, 
Marxismo). Dentre as suas vertentes, o pós-estruturalismo se afirma como releitura das 
metanarrativas, inaugurando a postura de que não há como dar explicações gerais, 
totalizantes e universais. 
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Doll Jr. (1997), uma integração eclética e, ao mesmo tempo local, do 

sujeito/objeto, mente/corpo, currículo/pessoa, educador/educando como um 

processo de criação. 

No caso específico da educação, tal integração modifica a 

concepção do currículo no sentido de não mais aceitá-lo como organização do 

que, sendo absolutamente conhecido, deve ser transmitido. Mas, de ser um 

processo pautado pela exploração do desconhecido a partir do exame de nós 

mesmos, das nossas comunidades, ampliando, por assim dizer, as 

perspectivas das Teorias Críticas de Currículo. 

Um primeiro aspecto de intersecção, diz respeito à necessidade de 

integralização dos componentes sociológicos e pedagógicos ao currículo. 

Tanto as Teorias Críticas como as Pós-Críticas11 defendem essa 

indissociabilidade, pontuando que é impossível pensar o processo educacional 

sem considerar seus vínculos políticos, econômicos e culturais com a 

sociedade, sobretudo no poder que essas dimensões exercem sobre a 

educação e o currículo. Contudo, em ambos os casos, o foco de análise de 

poder é modificado. Se por um lado, as Teorias Críticas procuram identificar a 

fonte do poder que leva a mistificar o conhecimento do mundo social, por outro 

lado, as Teorias Pós-Críticas procuram identificar que não existe uma única 

fonte de poder, bem como, buscar um estado permanente de compreensão da 

forma como as diferentes manifestações de poder exercem sua força no 

processo educacional. 

                                                 
11 Em consonância às etapas propostas anteriormente, no que se refere, especificamente à 

educação e ao currículo, vou denominar, a partir de agora, as perspectivas pós-modernas e 
pós-estruturalistas como perspectivas pós-críticas.  
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Problematizar o que é considerado conhecimento, e aquilo que é 

selecionado como conhecimento, para integralizar o currículo educacional, 

pode ser interpretado como um segundo aspecto de intersecção entre as 

Teorias Críticas e Pós-Críticas de Currículo. Nessa questão, as indagações 

sobre o poder de seleção dos conteúdos emergem com toda força. Contudo, se 

as Teorias Críticas analisam o “poder” na seleção dos conteúdos de forma 

genérica, procurando identificar os interesses subjacentes em um currículo, 

vinculados a uma determinada classe social hegemônica, as Teorias Pós-

Críticas, por sua vez, apresentam tais questionamentos de forma mais 

específica. 

Ao rejeitar as grandes narrativas modernas que instituíram verdades 

únicas, as Teorias Pós-Críticas, segundo Silva (1996), postulam a necessidade 

de serem contemplados, no currículo, os conhecimentos construídos no interior 

de diferentes grupos, emergindo, assim, os enfoques às questões de raça, 

etnia, gênero, diversidade cultural, bem como, a preocupação com o 

desenvolvimento de alternativas concretas para o campo educacional e do 

currículo. 

A distinção entre “alta cultura” e “cultura do cotidiano” é o terceiro 

ponto de intersecção a ser considerado entre as Teorias Críticas e Pós-Críticas 

de Currículo. 

A necessidade de romper com a exclusão das vozes de grupos, 

cultural e politicamente, subordinados, bem como, de defender a valorização 

da diversidade cultural, as Teorias Críticas defendem a necessidade de 

valorizar as experiências dos diferentes agrupamentos humanos como cultura, 
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demonstrando a não existência de diferenças qualitativas entre as 

consideradas “grandes obras”, da literatura e das artes, e as manifestações 

criadas no interior desses diferentes agrupamentos. Contudo, ao aprofundar os 

conceitos de ideologia e de hegemonia, as Teorias Críticas vão teorizar a 

questão do poder exercido por uma determinada cultura, considerada válida, 

sobre àquelas nascidas nos grupos menos favorecidos, denominadas de 

“subculturas”. 

Em contrapartida, as Teorias Pós-Críticas, a partir dos anos 80, do 

século XX, vão combater, e mesmo desconstruir, essa oposição binária, 

enfatizando, por um lado, a existência e a validação de diversas formas de 

culturas, elaboradas no interior de diferentes grupos sociais que devem ser, 

seriamente, levadas em consideração, e, por outro lado, a compreensão da 

cultura como um campo de lutas. Ou seja, ao produzir os seus significados, os 

diferentes grupos sociais que, situados em posições diferenciadas frente à 

hierarquia do poder na sociedade, lutam por mostrar e/ou impor esses seus 

significados a uma sociedade mais ampla. Sendo assim, o currículo passa a 

ser interpretado como um campo de lutas. 

No interior desse campo de lutas, temas como: identidade cultural, 

diferença, subjetividade, raça, etnia, gênero, multiculturalismo, saber e poder, 

entre outros, emergem com toda força com o intuito de desenvolver 

construções curriculares posicionadas a favor dos grupos em desvantagem nas 

relações sociais determinadas. 

Neste sentido, as Teorias Pós-Críticas contribuem para mudanças 

significativas de concepções no campo do currículo que vão contribuir para que 
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compreendamos o currículo para além de um rol, de um conjunto de disciplinas 

e de conteúdos a serem planejados. Ou seja, é necessário assumir o currículo 

como uma prática social polissêmica, no qual a cultura é, fortemente, 

assumida. 

Essa visão polissêmica, sobretudo nesse início de século XXI, 

contribui para que o currículo seja elaborado a partir de diferentes dimensões, 

como a cultural, social, prática, histórica, bem como assumido, como construtor 

de identidades na medida em que, o currículo, “junto com o conteúdo das 

disciplinas escolares, com o conhecimento e os saberes que ele vincula se 

adquirem valores, crenças, percepções que orientam o comportamento e 

estruturam personalidades.” (ABRAMOWICZ, 2006, p. 16). 

Assim, atualmente, é impossível pensar na construção de currículo 

sem a presença dos principais atores sociais do processo educacional: os 

educadores e os educandos e, conseqüentemente, a cultura da comunidade. 

Neste sentido, ao percorrermos essa trajetória histórica do currículo, 

afirmamos que as práticas educativas constituintes do processo de construção 

do currículo, enquanto um artefato, deve ser pensada, concebida e elaborada a 

partir da cultura de seus protagonistas. Ou seja, a partir das desigualdades, da 

diversidade, das diferenças regionais, da valorização dos diversos 

conhecimentos. 

Para tal construção curricular, duas questões nos parecem 

fundamentais: a cultura do sujeito e da comunidade, como um dos elementos 

estruturantes do currículo, e a prática pedagógica dos educadores, onde 
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materializam as possibilidades para a construção curricular com perspectivas 

emancipatórias. 

 

 

1.2 - Currículo: 

Um espaçotempo para a cultura do sujeito 

Ao defender a concepção de currículo enquanto um artefato cultural 

e a necessidade de respeitar, valorizar e considerar a cultura do sujeito e da 

comunidade em que a instituição educacional está inserida em sua construção, 

requer de nós uma compreensão do conceito de cultura, bem como suas 

implicações para as reflexões sobre a construção do currículo no cotidiano 

educacional. 

Os sentidos atribuídos ao termo cultura vêm sofrendo modificações 

ao longo do tempo. Canen e Moreira (2001) afirmam que é na literatura do 

século XV que encontramos o primeiro significado do termo cultura referindo-se 

ao cultivo da terra, de plantações e de animais. Posteriormente, no início do 

século XVI, tal significado amplia-se ao transferir a idéia de cultivo da terra para 

a mente humana, favorecendo que, no século XVIII, fosse consolidada a 

perspectiva classista de cultura. Ou seja, a idéia de que uma pessoa culta ou 

uma mente culta estava, diretamente, relacionada com o acesso, apropriação e 

apreciação das diferentes linguagens artísticas, como a música, a literatura, o 

teatro, o cinema, a pintura, entre outras manifestações. 
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Outro sentido apresentado pelos autores evidencia o termo 

“culturas”, no plural, indicando diversos modos de vida compartilhados por 

diferentes grupos e períodos históricos, indicando, em linhas gerais, nações, 

classes sociais, raças, etnias, entre outros fatores que fundamentam a 

formação e a consolidação de um grupo. 

Finalmente, um último sentido apresentado pelos autores, manifesta 

a cultura em sua dimensão simbólica, entendendo-a enquanto prática social, 

construída e compartilhada por um determinado grupo, que atribui significados 

às coisas e aos eventos do mundo natural. Em outras palavras, podemos 

afirmar que a cultura, nessa perspectiva, não pretende acentuar o que ela é, 

enquanto manifestações exteriores ao sujeito, mas o “como” ela vai sendo 

construída, no interior de um grupo, fazendo com que este grupo assuma 

características próprias de vida e de comportamento. 

Baseados nessas últimas concepções é que as relações entre 

cultura e currículo são estabelecidas. Ou seja, ao conceber a cultura enquanto 

experiência vivida por um determinado grupo que defende seus significados e 

intenciona situar-se em um contexto social mais amplo, o currículo, segundo 

Silva (1996), deve ser interpretado como um terreno privilegiado de 

manifestações e de disputa da cultura dos diferentes grupos sociais. 

Essas disputas são perceptíveis no cotidiano das instituições 

educacionais quando, por um lado, o currículo, prescrito oficialmente, tenta 

impor-se aos educandos, desconsiderando a cultura construída por eles e por 

sua comunidade, bem como, por outro lado, quando os educandos manifestam 

resistência ao oficialmente prescrito, uma vez que, não encontram significados 
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no que lhes é transmitido. Em outras palavras, muitas vezes, o currículo 

prescrito, desenvolvido no cotidiano educacional, não apresenta nenhuma 

intersecção com o cotidiano dos educandos e de sua comunidade, com a sua 

cultura. 

Segundo Giroux (2001), os estudos culturais têm questionado a 

forma como as instituições educacionais usam o conhecimento acadêmico para 

“emudecer” os educandos. Ou seja, contribuem para que as diferenças 

culturais dos grupos subordinados sejam controladas de forma que impeçam 

os educandos de basearem-se em suas próprias histórias e experiências 

culturais. 

Assim, em detrimento de uma concepção do currículo enquanto um 

território para transmissão de uma cultura produzida no exterior de um 

determinado grupo social, ele deve ser concebido enquanto espaço e tempo a 

ser construído por seus agentes (educandos e educadores) onde a prática de 

significação, a prática produtiva / construtiva, a relação social e a produção de 

identidades sociais, sejam seus principais objetivos. 

Nesse sentido, a cultura do sujeito e da comunidade onde a 

instituição educacional está inserida não pode ausentar-se das práticas que 

constroem o currículo, uma vez que, como afirma Lopes (2000): 

Inserida na cultura, a prática educativa, ao formar e informar os 
indivíduos para que produzam sua existência, tem como objetivo 
primordial a preservação e a transmissão da própria cultura. Seu 
papel é identificar os elementos culturais que devem ser 
assimilados e preservados e, ao mesmo tempo, descobrir 
maneiras de fazer com que os indivíduos produzam sua existência 
com eles e transformem a partir deles. (p. 18-19) 
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No Brasil, a preocupação em organizar o currículo educacional em 

harmonia com os interesses e as necessidades dos educandos, bem como, 

comprometido com a realidade social em que a instituição educacional 

estivesse inserida, data do início do século XX, quando os Pioneiros da 

Educação propuseram reformas curriculares que deveriam considerar o 

processo educativo para além de conhecimentos disciplinares tradicionais. 

A intenção de adaptar e refletir o ambiente social na organização 

curricular evidenciava, nesse primeiro momento, o rompimento com uma 

escola tradicional conteudista, bem como a compreensão do currículo como um 

elemento intermediário entre a instituição educacional e a cultura, expressando 

assim, em sua organização e desenvolvimento, um estreito vínculo entre o 

conteúdo do currículo e o cotidiano dos educandos. 

A manifestação de uma necessária articulação entre a instituição 

educacional e a cultura da sociedade, na primeira metade do século XX, reflete 

a compreensão de que a instituição educacional deveria ultrapassar a mera 

seleção, planejamento e transmissão de conteúdos desarticulados para ser 

“permeada por fins sociais, em íntimo contato com a comunidade, integrando 

as novas gerações no ambiente social e reformando e melhorando esse 

ambiente” (MOREIRA, 2006, p. 91). 

Contudo, é no início da década de 60, especificamente com Paulo 

Freire, que a cultura e o contexto social assumem lugar de destaque nas 

discussões curriculares, não só como elementos fundamentais para a 

constituição do currículo, mas como pontos de partida para a seleção e a 

organização dos conteúdos. 
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Segundo Freire (1987), é na cultura do sujeito e do contexto social, 

em que ele está inserido, que devem ser buscados os conteúdos integradores 

do currículo a ser construído em sala de aula, sobretudo porque é necessário 

que as pessoas reflitam sobre suas experiências, sem, obviamente, desprezar 

outros saberes instituídos por um conhecimento curricular considerado oficial. 

Apesar dos pressupostos freireanos terem sido acentuados, 

especificamente, na Educação de Jovens e Adultos, a relação entre o currículo 

e a cultura volta a ser discutida nas políticas educacionais somente na década 

de 80, após período militar, imprimindo, assim, um caráter sócio-político-

cultural ao processo de educação, como afirma Moreira (2006): 

Quando os conteúdos não são relacionados à realidade familiar 
das crianças, o único produto que se obtém é a má aquisição de 
conhecimento, o que não ajuda o aluno a alcançar melhores 
condições de vida e a se preparar para a prática consciente da 
cidadania. A ênfase em um conhecimento relacionado com a 
cultura dos estudantes é acompanhada da afirmação da 
importância social dos grupos dominados e de sua cultura, vista 
como elemento fundamental do processo de produção de 
conhecimento (p. 162-163). 

 

Ao reconhecer a cultura, o contexto social e o cotidiano em que 

vivem os educandos como fonte para a construção do currículo, evidencia-se, 

por um lado, que os conteúdos não devem ser valorizados como um fim em si 

mesmo, e que a intenção de produzir o conhecimento na instituição 

educacional está, intimamente relacionada com a possibilidade de permitir aos 

educandos uma melhor compreensão de sua realidade. 
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Por outro lado, a valorização da cultura e do contexto social na 

construção do currículo, nos ajuda a compreender a existência de diversas 

culturas e a necessidade de administrarmos as relações entre os diferentes, 

não permitindo, assim, que a cultura dominante se sobreponha às demais, 

sobretudo se estas ainda permanecem marginalizadas. Não podemos exigir 

que os educandos das camadas populares deixem suas idéias, histórias de 

vida, conhecimentos nos portões das instituições educacionais. Essas 

representações precisam ser consideradas na construção do currículo. 

Grignon (1995) critica os currículos construídos nas instituições 

educacionais que, em geral, contribuem para reforçar as características 

uniformes e uniformizantes da cultura dominante, ao mesmo tempo em que 

enfraquecem a possibilidade da diversidade cultural manifestada no âmbito da 

sociedade se faça presente no cotidiano educacional. É necessário considerar 

que uma das especificidades do campo curricular é reconhecer-se em conexão 

com os contextos social e cultural nos quais está inserido. 

Sabemos que a diversidade e as desigualdades entre os educandos 

são aspectos que se manifestam em cada instituição educacional, uma vez que 

a mesma está localizada em um contexto social específico, o que faz com que 

a população que freqüenta cada instituição tenha condições e características 

peculiares. Sendo assim, o respeito pela diversidade, e a inclusão da mesma 

nas construções curriculares, é apontado por Sacristán (2001) como uma 

atitude imprescindível no momento de selecionar os conteúdos, de planejar as 

atividades e de definir as metodologias a serem desenvolvidas no cotidiano 

educacional, se quisermos construir um currículo que enfraqueça, por assim, a 
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rigidez do atual sistema educacional e de suas práticas que cerceiam 

manifestações de diversidades.  

É preciso considerar que são nas decisões curriculares, bem como 

na construção do currículo no cotidiano educacional, que se incluem ou se 

excluem os grupos sociais desfavorecidos e marginalizados. E tais decisões 

curriculares, definidas, muitas vezes, pelas políticas educacionais, 

materializam-se, em todos os recursos didáticos utilizados pelos educadores, 

bem como em suas atividades desenvolvidas no cotidiano educacional. 

Assim, o educador configura-se um personagem importante deste 

cenário, uma vez que, juntamente com os educandos reais e não hipotéticos, 

pode assumir-se enquanto um “educador-configurador” de um currículo, 

protagonista na tomada de decisões, interveniente na construção de um 

currículo comprometido com a diversidade dos educandos e com a realidade 

sócio-cultural em que a instituição educacional está inserida. 

Nesse sentido, a questão fundamental está no reconhecimento de 

que a ação pedagógica desenvolvida pelos educadores é um elemento 

condicionante no processo de construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias, uma vez que é por intermédio de sua prática, de seu fazer 

pedagógico, que o currículo se materializa no cotidiano educacional. 
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1.3 - O currículo em uma perspectiva emancipatória: 

A prática pedagógica no cotidiano educacional 

Ao considerar a possibilidades de construção do currículo com uma 

perspectiva emancipatória, é necessário, por um lado, retomar o conceito de 

currículo, descrito anteriormente pelos autores da Teoria Crítica, por outro lado, 

explicitar a compreensão que temos dele em uma perspectiva emancipatória. 

No que se refere ao currículo, é preciso considerá-lo, não como uma 

simples definição teórica e nem como uma relação de conteúdos a ser 

“cumprido” em um determinado período de tempo, no interior de uma instituição 

educacional. 

Queremos entendê-lo, segundo afirma Oliveira (2004), como uma 

criação cotidiana daqueles que fazem as instituições educacionais, como 

prática que envolve os processos interativos realizado por educandos e 

educadores; queremos entendê-lo como um processo efetivado nas relações 

estabelecidas no cotidiano educacional, diretamente relacionado com as 

estruturas sociais e culturais que o produzem, bem como influenciado e 

determinado pelas características do contexto, em que a instituição está 

inserida. 

Tal compreensão significa afirmar que a concepção processual de 

currículo nos leva a considerá-lo como resultado de diversas operações 

materiais desenvolvidas na instituição educacional; de diferentes idéias, 

princípios e concepções que lhe dão forma; bem como das peculiaridades das 

condições reais do contexto de seu desenvolvimento. 
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Se por um lado, assumir o currículo como uma construção cultural e 

social demanda considerar e analisar os contextos (social, político, econômico, 

cultural e pedagógico) concretos que lhe molda, por outro lado, entendê-lo 

como uma forma de organizar uma diversidade de práticas educativas no 

cotidiano educacional supõe a compreensão de que diferentes ações, vários 

atores, múltiplas concepções, diversos saberes / fazeres intervêm em sua 

configuração, no interior de certas condições concretas estabelecidas por 

interações culturais, sociais e institucionais. 

É necessário afirmar, também, que o currículo é um mecanismo que 

tem, como uma de suas funções, favorecer a construção do conhecimento 

culturalmente selecionado, por uma política educacional, para ser trabalhado, 

sistematicamente, no processo de escolarização. Contudo, em termos de 

conteúdos e práticas, o currículo é algo que não pode esgotar-se em elementos 

pré-estabelecidos, estáticos, formais, regulamentados, mas, “deve adquirir sua 

forma e significado à medida que vai interagindo com a cultura nos seus 

diferentes contextos”. (PIRES, 2005, p. 59). 

Desta forma, podemos considerar o currículo em dois sentidos: 

como uma ação humana, aquilo que fazemos enquanto construtores do 

currículo no cotidiano educacional (ações, discursos, opções metodológicas, 

seleção de materiais, planejamento, organização de atividades, avaliações, 

intercâmbio com os educandos, entre outros), e, os seus efeitos, ou seja, o que 

ele produz em nós (visão de mundo, concepção de sociedade, de 

conhecimento, referencial para autonomia, cidadania, emancipação, relações 

interpessoais, entre outros). 
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Esses dois sentidos contribuem para assumirmos o processo de 

construção do currículo como práxis; ou seja, uma atividade teórico-prática, 

que apresenta uma face ideal (teórica) e uma face material (prática) ajustada a 

objetivos que intencionam a transformação da realidade. Em outras palavras, a 

unidade entre a teoria e prática é condição sine qua non para entendermos o 

currículo como práxis a fim de que o seu significado não se resuma em uma 

atividade teórica que não se materializa, ou, em uma atividade prática sem a 

produção de finalidades e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. 

Olhar, sentir, captar, presenciar o currículo construído no cotidiano 

educacional, com esta perspectiva, supõe considerar que em sua construção 

inúmeras ações e intervenções, teorias e concepções colaboram para sua 

configuração e lhe conferem significado real no momento histórico de sua 

materialização efetivada no cotidiano educacional. 

O currículo é uma práxis [...] É uma prática, expressão, da função 
socializadora e cultural que determinada instituição tem, que 
reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas 
diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica 
desenvolvida em instituições escolares que comumente chamamos 
ensino [...] É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por 
assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que 
reagem frente a ele, professores que o modelam, etc. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 15 – 16). 

 

Considerado como uma práxis, a construção do currículo no 

cotidiano educacional experiencia, constantemente, o movimento dialético 

entre o formal e o informal; entre o prescrito e o vivenciado; entre a regulação e 

a emancipação. Ou seja, se por um lado, o currículo oficial apresenta diversos 

objetivos a serem atingidos pelo processo educativo — objetivos esses quase 
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sempre preconizados por uma cultura dominante que valoriza os princípios 

sustentadores dessa cultura em detrimento de outras — por outro lado, o 

cotidiano apresenta situações emergentes que demandam uma prática 

pedagógica que lhe vai ao encontro de suas necessidades. 

Esta tensão experienciada no cotidiano educacional é um forte 

indício de que é possível construir um currículo com perspectivas 

emancipatórias, uma vez que tal tensão impulsiona os educadores na busca de 

alternativas a fim de que o processo tenha mais significado para os educandos 

e para eles mesmos. 

Nesse sentido, é possível partir, no que se refere a perspectivas 

emancipatórias do currículo, do conceito de emancipação enquanto um termo 

derivado do latim (emancipare) que está relacionado com o processo (histórico, 

ideológico, educativo, formativo) em que as pessoas ou grupos atingem, cada 

vez mais, níveis independentes de tutelas política, econômica, cultural. 

Desta definição decorre que emancipar-se só é possível, no contexto 

de sociedades democráticas, por exigir um exercício, individual e coletivo, de 

liberdade, igualdade, autonomia e desalienação. 

Esta perspectiva de emancipação é traduzida por Freire (2001a) 

como uma busca de superação da relação contraditória opressor-oprimido, em 

que o primeiro vive sob os ideais do segundo, para que uma nova ordem social 

seja construída em relações de liberdade, igualdade e emancipação. Para o 

autor, a construção dessa nova ordem social só e possível por intermédio de 
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uma educação humanizante, superadora da alienação e potencializadora de 

mudança. 

Optar por uma educação para a liberdade é sinônimo de uma 

educação com perspectivas emancipatórias, uma vez que a mesma se 

apresenta aos indivíduos como possibilidade de transformação do status quo 

vigente, embora tenhamos, ao mesmo tempo, consciência de que a educação 

sozinha não dá conta de transformar a sociedade em seu conjunto. 

Contudo, para colaborar com o processo de transformação, o 

processo educacional deve ultrapassar a dimensão meramente do treinamento 

mecânico e atingir o desenvolvimento de práticas curriculares em que os 

sujeitos sejam construtores englobados e engajados no seu próprio processo 

formativo. 

Trata-se, como afirma Freire (1996) de proporcionar ao sujeito que 

se reconheça no produto construído, historicamente, de constituir uma relação 

pedagógica dialógica e interativa entre sujeitos que se assumem enquanto 

responsáveis pela construção de uma consciência de sujeitos da História e não 

de pessoas adaptadas às condições determinadas pelo processo sócio-

econômico-político-cultural. 

Assumir um posicionamento de sujeito da História é sinônimo de 

desenvolvimento do processo de conscientização que deve ser interpretado 

como um processo pedagógico que busca dar ao ser humano uma 

oportunidade de descobrir-se por intermédio da reflexão sobre sua existência, 
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ou seja, uma relação particular entre o pensar e o atuar capaz de desvelar a 

razão de ser das coisas e provocar uma ação transformadora. 

Em uma concepção macro do processo educacional, a 

conscientização, entendida como oportunidade do ser humano desvelar-se e 

desvelar a realidade por intermédio da reflexão sobre a existência dos 

mesmos, diz respeito a um movimento a ser desenvolvido pelos próprios 

educadores, fundamentado na relação particular entre o pensar e o atuar 

pedagógico, frente aos contextos políticos, culturais, econômicos e sociais que 

condicionam o processo educacional. 

Freire (1980) também define conscientização como um processo de 

desvelamento da realidade. Para ele, 

quanto mais se ‘des-vela’ a realidade, mais se penetra na essência 
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para 
analisá-lo. Por essa mesma razão, a conscientização [...] não pode 
existir fora da práxis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta 
unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser 
ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. Por isso 
mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também 
consciência histórica: é inserção crítica na história, implica, que os 
homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o 
mundo. (FREIRE, 1980, p. 26-27). 

 

Esse movimento de conscientização materializa-se no compromisso 

ético a ser assumido com o processo educativo que, por sua vez, efetiva-se 

nas interações estabelecidas entre os indivíduos, e destes com o mundo, a 

partir de três momentos imprescindíveis: produção, reprodução e 

desenvolvimento da vida (DUSSEL, 2002), que não significam só o vegetativo, 

mas também o desenvolvimento da vida e da cultura humana. 



 44

Tal interpretação da ética nos ajuda a entender o processo educativo 

como uma instância importante para a produção, reprodução e 

desenvolvimento da vida humana em uma perspectiva emancipatória, uma vez 

que o processo educacional pode contribuir para que o sujeito ultrapasse sua 

própria condição atual para atingir níveis mais elevados de elaboração, de 

compreensão da vida e de inserção na realidade para desvelar nela, todo tipo 

de dominação e, conseqüentemente, superá-la. Em outras palavras, estar no 

mundo e provocar sua transformação. 

Nesse processo de conscientização, o papel da instituição 

educacional é fundamental para a emancipação a partir do momento em que 

ela mesma se conscientize de seu legado que é, também, propiciar condições 

para que os educandos construam uma relação entre a reflexão crítica e ação, 

que são elementos fundantes da emancipação. 

Sendo assim, o ponto de partida para a construção do currículo com 

perspectivas emancipatórias é a “tomada de consciência dos sujeitos em 

relação ao seu compromisso ético e político com o processo educativo”. 

(PIRES, 2005, p. 73). 

Tal consciência não se efetiva, somente, no currículo prescrito, mas 

no cotidiano educacional que pode apresentar perspectivas centradas na 

autonomia responsável e consciente dos educandos, possível de ser 

construída a partir dos fazeres pedagógicos dos educadores, uma vez que esta 

é uma das tarefas mais importantes da prática educativa. 
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Como nessa pesquisa, a prática pedagógica dos educadores é 

fundamental para a análise do processo de construção do currículo com 

perspectivas emancipatórias, queremos assumi-la como um elemento 

mediador entre o currículo estabelecido pelas políticas educacionais e os 

educandos. Contudo, por intermédio da prática, os educadores modelam o 

currículo não no vazio, mas no contexto da realidade do local de trabalho. 

Neste sentido, a prática pedagógica é entendida como interação e 

privilegia o desenvolvimento de uma consciência profundamente ética, política, 

social, cultural e pedagógica, uma vez que os educadores, em sua ação, não 

trabalham com coisas e nem com objetos, mas com pessoas. Portanto, sua 

prática consiste em “entrar numa sala de aula e colocar-se diante de um grupo 

de alunos, esforçando-se para estabelecer relações e desencadear com eles 

um processo de formação mediado por uma grande variedade de interações”. 

(TARDIF, 2002, p. 167). 

A prática pedagógica também é definida por Sacristán (2000, p. 26) 

como um dos subsistemas12 pelo qual o currículo é configurado no cotidiano 

educacional. Na verdade, não é possível pensar em currículo sem considerar o 

intercâmbio que se estabelece entre educadores e educandos por intermédio 

das práticas de ensino e de aprendizagem configuradas por eles. 

A prática pedagógica também pode ser entendida como uma ação a 

ser construída a partir de uma visão de totalidade que supere a fragmentação e 
                                                 
12 Sacristán (2000, p. 23–26) descreve oito subsistemas autônomos que incidem na construção 

do currículo. A saber: o âmbito da atividade política-administrativa; o subsistema de 
participação e de controle; a ordenação do sistema educativo; o sistema de produção de 
meios; os âmbitos de criação culturais, científicos, etc; subsistema técnico-pedagógico: 
formadores, especialistas e pesquisadores em educação; o subsistema da inovação; e, 
finalmente, o subsistema prático-pedagógico. 
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a reprodução do conhecimento, favorecendo a possibilidade de produção de 

conhecimento, envolvendo o educando no processo educativo, tornando-o 

sujeito cognoscente. 

Tal concepção exige, necessariamente, reconstruir a prática 

pedagógica, conforme nos explicita Behrens (2005), a partir da consideração 

do conhecimento e do ser humano em visão sistêmica; da valorização da 

coletividade em ações pautadas por uma abordagem progressista; e da 

necessária superação da fragmentação do conhecimento e do ativismo na 

intersecção do ensino com a pesquisa. 

Essas dimensões configuram, por assim dizer, o papel fulcral dos 

educadores enquanto mediadores decisivos entre o currículo estabelecido por 

políticas educacionais e os educandos, agentes ativos que estruturam, 

antecipadamente, toda a gama de aprendizagem a ser construída por eles.    

Desta forma, podemos afirmar que por intermédio da prática 

pedagógica, configurada por decisões tomadas pelos educadores, o currículo é 

modelado e construído no cotidiano educacional, com uma margem de 

autonomia que permite aos educadores deliberarem a respeito dos conteúdos 

para determinados educandos, na seleção dos meios mais adequados para 

eles, na escolha dos aspectos mais relevantes a serem avaliados. 

Essa autonomia configurada no poder de (re) construção de 

decisões assumidas pelos educadores, no desenvolvimento da prática 

pedagógica, é um indicativo de que o currículo não pode ser meramente 

executado numa postura passiva. Essa concepção é “redutora, na medida em 
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que privilegia a dimensão do produto do currículo, deixando de fora todo o 

processo de produção sociocultural que se estabelece no cotidiano da escola.” 

(ALVES, 2002, p. 39). 

 É necessário intervir, questionar, problematizar, contextualizar as 

intenções e as ações, a fim de que a prática pedagógica evidencie o papel 

ativo dos educadores na construção do currículo, uma vez que, esse papel é 

inerente à sua função educativa, na medida em que devem atender às 

necessidades dos educandos, analisando quais os valores culturais são os 

mais emancipatórios para eles. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o currículo é de natureza 

interventiva, pois está vinculado às resoluções de problemas da prática e do 

cotidiano. Contudo, tal intervenção, na perspectiva de formar pessoas para o 

exercício da autonomia (intelectual, moral e social), é uma opção de 

educadores comprometidos com um projeto de educação que vislumbre, 

efetivamente, a formação de sujeitos que ajam em nome de suas crenças e 

convicções, que desenvolvam relações e práticas sociais democráticas, que 

trabalhem pela superação das diferentes formas de discriminação e de 

mecanismos sociais de dominação. 

Assim, se queremos construir um currículo que favoreça esse tipo de 

formação, é necessário desenvolver práticas pedagógicas voltadas para a 

construção da democracia e da emancipação. Ou seja, a ampliação do 

potencial democratizante e emancipatório do currículo educacional só é 

possível mediante a incorporação de práticas pedagógicas fundamentadas em 

princípios emancipatórios. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 
 
 
 
 

Sem vivências compartilhadas  
não se alcança a compreensão 

do mundo dos significados. 
Sem se envolver emocionalmente 

não existe autêntico conhecimento 
dos processos latentes, ocultos e subterrâneos 

que caracterizam a vida social  
dos grupos e das pessoas. 

(GÓMEZ, 1998) 
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2.1 - Os propósitos metodológicos 

Investigar as práticas educativas desenvolvidas por educadores, no 

cotidiano educacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi um 

processo que se iniciou na própria elaboração do projeto para o doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. 

A escolha que fizemos pelo estudo do cotidiano, se deve, 

essencialmente, pela compreensão que temos do papel fundamental que esse 

“cotidiano” assume na função socializadora que as instituições educacionais 

desempenham a partir das práticas que são realizadas em seu interior. 

Tal convicção motivou-nos a desenvolver esse processo 

investigativo, com uma abordagem qualitativa, no qual o cotidiano educacional 

assume um lugar de destaque, uma vez que ele pode ser definido como o 

espaçotempo em que os sujeitos desenvolvem suas práticas, conferem 

significados às suas experiências, relacionam-se com a sociedade, com a 

cultura e com os acontecimentos, e interpretam os fatos à luz de suas próprias 

construções anteriores. 

Ao reconhecer que o cotidiano é a instância em que os sujeitos 

apresentam-se inteiramente, com toda sua individualidade e sua 

personalidade, foi necessário refinar o olhar para que o cotidiano educacional 

não fosse sinônimo de individualização, de banalização, de insignificância, de 

ações contínuas, rotineiras e repetitivas. Pelo contrário, foi necessário 
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considerá-lo, como afirma Tedesco (2003), como um produto histórico de 

diversas modalidades organizativas e sociais. 

Neste processo de refinamento do olhar, optamos por investigar as 

práticas pedagógicas desenvolvidas em um cotidiano educacional composto 

por duas instituições, uma formal e outra não formal, que atendem, em uma 

proposta de educação integral, a mesma população de crianças e adolescentes 

do Conjunto Habitacional Jardim São José II, instituído em São José dos 

Campos, a partir do movimento de desfavelização desencadeado pelo poder 

público municipal.13

Esta opção construiu-se ao longo da construção da tese e 

configurou-se a partir da nossa identificação com o cotidiano construído pelas 

duas instituições: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Rosa 

Tomita e a Unidade FUNDHAS Jardim São José, do reconhecimento das 

peculiaridades vivenciadas pelas instituições, sobretudo, por ele apresentar a 

inquietação dos educadores frente à ineficiência do simples “cumprimento do 

currículo prescrito” que os impulsiona na busca de outras formas de trabalho 

pedagógico que fossem ao encontro da realidade sociocultural vivenciado 

pelas crianças e adolescentes daquela comunidade. 

A afirmação: “A vida cotidiana não está fora da história, mas no 

centro do acontecer histórico” (HELLER, 2000, p. 20), nos levou a considerar o 

cotidiano educacional construído pela EMEF Profª Rosa Tomita e pela Unidade 

FUNDHAS Jardim São José em suas diferentes dimensões — sejam elas 

locais, políticas, sociais, econômicas, culturais e pedagógicas — uma vez que 

                                                 
13 Este processo de desfavelização vai ser detalhado no capítulo seguinte. 
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ele reflete, por um lado, as formas de organização e de existência constituídas 

e instituídas da sociedade, e por outro lado, a construção das relações sociais 

que tendem ou à alienação em uma determinada realidade, ou à transformação 

dessa realidade que é histórica. 

Nesse sentido, aquele cotidiano pôde ser entendido como um lugar 

de embate entre o concebido e o vivido, entre a teoria e a prática, entre aquilo 

que se pretende fazer e o que se faz efetivamente, entre os desejos e as 

possibilidades. Nesse embate, os acontecimentos e os fatos do cotidiano não 

são construídos de forma linear, gradativa e subseqüente. Muito pelo contrário, 

eles são dinâmicos, diversos, heterogêneos e contraditórios. 

Sendo assim, olhar para aquele cotidiano, construído por duas 

instituições educacionais, significou: buscar a essência de suas práticas em 

benefício daqueles que fazem uso delas - os educandos; explicitar uma postura 

que identificasse naquele cotidiano, um movimento tríplice de crítica, de 

construção de conhecimento e de nova síntese no plano do conhecimento e da 

ação, que resultasse na superação e na transformação da própria realidade 

investigada, resgatando suas possibilidades de mudanças. 

Nesta perspectiva, a dimensão da totalidade das duas instituições foi 

considerada com muita ênfase.  Particularmente, para investigar a construção 

do currículo no cotidiano educacional, foi imprescindível conhecer a totalidade 

da qual as instituições fazem parte, uma vez que as mesmas refletem, em seu 

interior, os movimentos da própria sociedade. Assim, não foi possível tomá-las 

isoladamente, sem a percepção de suas vinculações, articulações e 

contradições com o processo global que norteia suas relações, tendo sido, 
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então, necessário conhecer e descrever as particularidades da comunidade 

que compõe o Conjunto Habitacional Jardim São José II, seu histórico e suas 

características. 

A totalidade deste cotidiano educacional não foi entendida como 

agregações de partes, justaposições de situações isoladas. Muito pelo 

contrário, foi necessário dialetizar as questões que referenciaram a construção 

deste cotidiano (como administração, orientação pedagógica, práticas 

pedagógicas dos educadores, organização da rotina, relação educador-

educando, entre outras), bem como dialetizá-las com as questões sociais, 

políticas, culturais e econômicas que podem parecer, em um primeiro 

momento, “extra educacional”, mas que determinam a vida da comunidade em 

que as instituições estão inseridas e as ações efetivadas nesse cotidiano. 

Para esta pesquisa, foi fundamental tomar a construção do currículo 

no cotidiano educacional em suas múltiplas relações, sejam elas no interior das 

instituições ou em seu exterior, na certeza de que o currículo vai sendo 

constituído em constante movimento de avanços, de retrocessos, de aceitação, 

de recusa, de conflito, de desafios, de possibilidades a partir do contexto real e 

concreto que determina as posições, as perspectivas e ações dos educandos e 

educadores, bem como são determinados por ele. 

Essas reflexões foram importantíssimas para a natureza desse 

processo investigativo que foi sendo construído ao longo desse trabalho, 

sobretudo porque, penetrar no cotidiano educacional, fazer parte dele e, ao 

mesmo tempo, distinguir-nos dele, significou reconhecer que a crítica e o 

conhecimento não se esgotaram em si mesmos, mas que favoreceram 
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subsídios para analisar as práticas pedagógicas que colaboraram com a 

alteração e transformação do cotidiano educacional construído pelas duas 

instituições. 

O olhar investigativo construído na relação com a EMEF Profª Rosa 

Tomita e com a Unidade FUNDHAS Jardim São José possibilitou-nos definir a 

construção do currículo em uma perspectiva emancipatória como o foco desta 

pesquisa, considerando as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

educadores, a fim de que os educandos, não só tenham acesso e permanência 

ao processo educacional, mas que tal processo contribua para que a formação 

dos mesmos seja garantida no sentido de permiti-los atuar como sujeitos de 

sua história. 

Esta definição foi pautada nas concepções que fundamentam nossa 

forma de olhar o mundo, a sociedade e o processo educacional. Tais 

concepções partem: do reconhecimento que a realidade é uma criação 

histórica construída e reconstruída constantemente; de que o processo 

educacional é uma construção onde as relações de poder e hegemonia são 

evidenciadas, principalmente nas opções curriculares; e, sobretudo, da 

convicção do inacabamento do ser humano e por isso na crença de que a 

transformação das experiências humanas, da realidade e do cotidiano é 

possível. 

Reconhecendo a dimensão criativa e inacabada do processo 

educacional construído pela EMEF Profª Rosa Tomita e pela Unidade 

FUNDHAS Jardim São José, foi possível analisar algumas práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos educadores que contribuem para a 
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construção curricular com perspectivas emancipatória, por intermédio de uma 

relação dialógica estabelecida com os educadores que vivenciam o cotidiano 

educacional. 

Essa relação dialógica favoreceu a reunião de várias fontes de 

informações e de dados, obtidos por intermédio de procedimentos distintos 

(observações, entrevistas, análise de documentos) em diferentes momentos ao 

longo da construção deste trabalho. 

Nesse sentido, a triangulação de dados foi o procedimento mais 

adequado para o desenvolvimento da reflexão e análise do material empírico 

acumulado e para a elaboração do conhecimento em relação ao currículo com 

perspectivas emancipatórias possível de ser construído no cotidiano 

educacional, instituído pelo processo de desfavelização. 

A triangulação dos dados, longe de limitar-se à confrontação dos 

dados, quer “provocar a troca de pareceres ou a comparação de registro ou 

informações. Comparar as diferentes perspectivas dos diversos agentes com 

as quais se interpretam os acontecimentos” (GÓMEZ, 1998, p. 109). Assim, 

não se tratou de, simplesmente, buscar convergências entre as informações 

oferecidas pelos educadores, ou aquelas acumuladas pela observação do 

cotidiano e/ou análise documental. Tratou-se, fundamentalmente, de 

estabelecer um confronto entre as informações recolhidas, a base teórica 

construída, a realidade, com suas contradições, e o nosso próprio referencial, 

para a elaboração de uma síntese que contemple a crítica à realidade 

pesquisada, bem como, sinalizem indicações na perspectiva de transformação 

da própria realidade. 
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2.2 - Os procedimentos da pesquisa 

Ao eleger o cotidiano educacional construído pela EMEF Profª Rosa 

Tomita e pela Unidade FUNDHAS Jardim São José como locus para o 

desenvolvimento desta pesquisa, foi necessário estabelecer um roteiro de 

ações que possibilitassem perceber as práticas pedagógicas capazes de 

contribuir para a construção de um currículo com perspectivas emancipatórias 

no cotidiano educacional. 

Esta eleição foi impulsionada pelo conhecimento que tivemos do 

histórico de instalação das duas instituições, por intermédio da análise de 

documentos e do contato com as pessoas que fizeram parte da implantação e 

implementação das mesmas, dos desafios enfrentados pelos educadores nos 

primeiros anos de existência das instituições, do contexto social caracterizado 

por uma comunidade periférica que vivenciou, no início de 2004, um processo 

de desfavelização. 

Tal processo, que será detalhado no próximo capítulo, deslocou 453 

famílias de três favelas localizadas na região central do município de São José 

dos Campos (Nova Tatetuba, Nova Detroid e Caparaó) para o Conjunto 

Habitacional Jardim São José II, construído na periferia leste, especificamente 

a 11 Km do centro da cidade. 

No conjunto, foram instituídas a EMEF Profª Rosa Tomita e a 

Unidade FUNDHAS Jardim São José para atender, especificamente, a 

população desse novo bairro. Desta forma, nosso problema de pesquisa está 

delimitado em duas instituições educacionais, uma formal e outra não formal, 
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que foram organizadas neste contexto social com a perspectiva de atender 

esse público oriundo deste processo de desfavelização.  

Para compreender a dinâmica da construção do currículo no 

cotidiano educacional e suas relações com as questões sociais mais amplas, 

utilizei diferentes procedimentos de pesquisa, entendendo que a multiplicidade 

e diversidade destes instrumentos é que poderiam colaborar para uma análise 

mais profunda da realidade. Assim, os procedimentos escolhidos foram: 

observações, entrevistas semi-estruturadas e análise documental, que foram 

desenvolvidos em diferentes momentos na construção desta pesquisa e não de 

uma forma linear, mas de acordo com as possibilidades e necessidades 

encontradas ao longo deste percurso. 

A princípio, como as nossas intenções eram de trabalhar somente 

com o cotidiano educacional da EMEF Profª Rosa Tomita, os procedimentos de 

pesquisa foram desenvolvidos naquela instituição durante o primeiro semestre 

de 2006. Contudo, após do exame de qualificação, em junho de 2008, a partir 

das orientações fornecidas pela Banca Examinadora, evidenciando a 

necessidade de ampliar o problema da pesquisa, a fim de que a mesma 

envolvesse, também, as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos educadores 

que integram o cotidiano da Unidade FUNDHAS Jardim São José, os 

procedimentos de pesquisa passaram a ser desenvolvidos, também, naquela 

instituição. 

Tal ampliação justifica-se pela necessidade de considerar a 

construção do currículo de uma forma mais ampla, uma vez que, no contexto 

do Conjunto Habitacional Jardim São José II, o cotidiano educacional é 



 57

construído por essas duas instituições, uma formal e outra informal, distintas 

entre si, porém, com uma proposta de parceria para o desenvolvimento de 

educação integral. 

Esta ampliação também sinalizou aspectos importantes que 

determinou e nos fez refletir, por um lado, sobre a construção de um currículo 

no cotidiano das instituições educacionais que responda às questões 

apresentas no contexto social pela contemporaneidade que se mostra, cada 

vez mais, complexa e desafiadora. 

Por outro lado, evidenciou, também, o reconhecimento de que a 

escola, enquanto instituição formal, da maneira como está organizada, 

administrativa e pedagogicamente, direcionada por um currículo prescrito por 

políticas educacionais distanciadas do contexto, não se vê preparada para 

atender os problemas demandados pela contemporaneidade, e tão pouco para 

responder as particularidades de um contexto social tão peculiar, como é esse 

apresentado pelo Conjunto Habitacional Jardim São José II, necessitando, 

assim, de parcerias para o desenvolvimento de um processo educacional mais 

amplo, cujo objeto de investigação, apresentado nesta tese, é um exemplo 

vivo. 

 

 

2.2.1 - Observação do cotidiano educacional 

A construção do currículo no cotidiano educacional é um objeto de 

investigação cuja compreensão só é possível pela imersão e permanência do 
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pesquisador no campo estudado, com uma postura observadora. Mesmo 

sendo considerada como um comportamento inerente à condição humana e ao 

seu cotidiano, a observação, enquanto atividade científica, “é um processo 

empírico por intermédio do qual usamos a totalidade dos nossos sentidos para 

reconhecer e registrar eventos fatuais.” (VIANNA, 2003, p.14). 

No período que compreendeu de março a agosto de 200614, 

sistematicamente, três vezes por semana, no período vespertino, totalizando 

172 horas, observamos o cotidiano educacional da EMEF Profª Rosa Tomita, 

reconhecendo que nas ações, comunicações e interações, podem ser 

evidenciados, por intermédio de uma atenção seletiva, elementos que 

contribuam para a construção de novos conhecimentos em torno do currículo 

com perspectivas emancipatórias. 

Durante este período fomos acolhidas por três educadoras em suas 

salas de aula15. A adesão voluntária para a entrada e permanência em sala de 

aula foi o critério estabelecido com a equipe de coordenação da escola e com 

os próprios educadores após o conhecimento, por parte de todos, das 

propostas da pesquisa. 

Embora o ingresso nas salas de aula fosse definido pela Orientadora 

Educacional, as educadoras nos acolheram em suas salas com muita 

                                                 
14 O período consecutivo de observação foi interrompido em agosto de 2006, em virtude da 

minha aprovação no Concurso Público para Docentes da Universidade Federal de Alfenas 
(MG), e, conseqüentemente, de minha transferência de São José dos Campos para Alfenas. 
Contudo, as visitas à escola continuaram de forma mais espaçada, compreendendo mais 
duas semanas, até o presente momento, uma no segundo semestre de 2006 e outra no 
primeiro semestre de 2007. 

15 A mudança para Alfenas, em agosto de 2006, não possibilitou o acesso às demais salas de 
aula da EMEF Profª Rosa Tomita. 
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tranqüilidade e demonstraram, também, um interesse significativo pela 

pesquisa que estava sendo desenvolvida. 

Dentre os diferentes modelos apresentados por Estrela (1994), optei 

por desenvolver uma observação participante que foi caracterizada pela nossa 

participação e socialização no cotidiano educacional, a fim de que pudesse 

descrever, com maior fidelidade, as ações, as comunicações e interações 

observadas. 

Se, por um lado, tal atitude possibilitou integrar-nos ao cotidiano 

educacional, bem como participar, intensamente, das ações desenvolvidas, 

sobretudo pelas três educadoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por 

outro lado, foi necessário cuidar para que o relacionamento, construído na 

interação com as educadoras e educandos, não dificultasse uma melhor 

compreensão daquele cotidiano e do currículo construído por intermédio de 

suas práticas pedagógicas. 

Concomitante ao processo de observação nas salas de aula, 

participamos do Horário de Trabalho Coletivo dos Professores (HTCP), às 

quintas-feiras pela manhã. Esses momentos são, também, destinados à 

formação contínua dos educadores, às orientações pedagógicas e aos 

planejamentos das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. 

Na impossibilidade de observar tudo, centrei a minha atenção nas 

práticas desenvolvidas pelos educadores com a intenção de identificar nelas, 

aquelas que contribuem para a construção do currículo com perspectivas 
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emancipatórias no cotidiano educacional. Tais observações foram registradas 

por escrito em diário de campo16, no decorrer dos acontecimentos. 

As observações realizadas no cotidiano educacional produziram um 

registro de natureza narrativa. Ou seja, procuramos descrever os episódios 

ocorridos no cotidiano educacional, de modo que as leituras posteriores 

pudessem expressar uma experiência vicária da situação que foi observada. 

Posteriormente, esses registros narrativos foram retomados para 

uma análise mais atenciosa. Neles, procuramos garimpar os dados vinculados 

à construção do currículo com perspectivas emancipatórias, bem como analisá-

los em conjunto aos demais procedimentos de pesquisa como entrevistas e 

análise documental. 

 

 

2.2.2 – Entrevistas semi-estruturadas 

A nossa permanência no cotidiano educacional favoreceu a 

identificação pessoal com os educadores e com as práticas desenvolvidas por 

eles que nos remetem para a construção do currículo com perspectivas 

emancipatórias, na sua relação com o conhecimento prescrito por um currículo 

oficial, e a cultura de um contexto marcado por diversos problemas sociais. 

Essa identificação favoreceu a relação de parceria e a construção de 

diálogos abertos e profundos sobre o cotidiano educacional, de modo que a 

                                                 
16 Anexo 01: Exemplo de registro de um dia de observação em sala de aula. Não foram 

anexados todos os registros realizados em função do volume do caderno de registro.  



 61

compreensão desse cotidiano fosse, gradativamente, articulando o senso 

comum com o conhecimento científico, permeado pela análise crítica de como 

ele é apropriado pelos educadores que integram tal cotidiano. Como nos 

lembra Abramowicz (2001): “a dialogicidade é vital: ela desencadeia debates, 

fertiliza reflexões, instiga questionamentos” (p. 139). 

Neste sentido, aliada à observação participante, a entrevista semi-

estruturada e individual, com diversos educadores que integram o contexto 

educacional investigado, foi outro procedimento adotado para a coleta de 

informações. 

As entrevistas foram realizadas em três momentos distintos. No 

primeiro momento, entrevistamos a Diretora de Desenvolvimento Comunitário 

(DDC) do município de São José dos Campos que, em 2004, acompanhou 

todo o processo de desfavelização dos bairros Nova Tatetuba, Caparaó e Nova 

Detroid, bem como e a implantação do Conjunto Habitacional Jardim São José 

II, com o intuito de conhecer o contexto da comunidade, seu histórico de 

construção e de instalação no município. 

No segundo momento, entrevistamos cinco educadores que 

integram a “educação formal” — a saber: a Supervisora de Ensino da 

Secretaria de Educação Municipal, responsável pela EMEF Profª Rosa Tomita, 

a Orientadora Pedagógica da escola, e as três educadoras que nos acolheram 

em suas salas de aula. 

No terceiro momento, após o exame de qualificação, entrevistamos 

cinco educadores que integram, por assim dizer, a “educação não formal” 
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desenvolvida na comunidade pela Unidade FUNDHAS Jardim São José — a 

saber: a psicóloga da Equipe Multidisciplinar da FUNDHAS que acompanhou o 

desenvolvimento das atividades no primeiro ano de funcionamento da unidade; 

a pedagoga, supervisora da Unidade Jardim São José, e três educadores da 

unidade. 

Consideramos que as entrevistas nos ajudaram a recolher um 

conjunto de traços verbais que representam as concepções, os pensamentos e 

os sentimentos daqueles que vivenciam a experiência de construir o currículo 

em uma perspectiva emancipatória, sobretudo em um contexto cultural 

marcado por sérios problemas sociais remanescentes da realidade em que 

aquela população vivia antes do processo de desfavelização. 

Nesse sentido, as entrevistas foram assumidas como momentos de 

diálogo que levaram ao crescimento, à transformação dos protagonistas, e que 

se caracterizou como um momento que exigiu certa cumplicidade, bem como a 

criação de uma situação de confiabilidade entre os informantes e a 

pesquisadora. 

Os depoimentos foram colhidos a partir de um roteiro que orientou o 

diálogo com todos os entrevistados. As questões não foram seguidas de forma 

rígida, mas, utilizadas com a intenção de que os entrevistados discorressem, a 

partir das suas informações e experiências, sobre os temas propostos e de 

interesse para este trabalho. 

Tivemos o cuidado de estabelecer um diálogo na horizontalidade 

durante as entrevistas. Isto é, superar a relação de poder que uma entrevista, 
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sobretudo para o desenvolvimento de uma pesquisa, pode criar entre o 

entrevistador e o entrevistado, respeitando os saberes da experiência que é o 

resultado de uma compreensão que cada entrevistado apresentou do contexto 

investigado. 

É no interior desses saberes da experiência que foi possível, 

também, compreender o movimento de (des) construção de um currículo formal 

e sua constante reconstrução no cotidiano educacional a partir da 

complexidade apresentada pela realidade que os educandos traziam para o 

contexto educacional. Assim, dialogar sobre esses saberes da experiência foi 

fundamental para a condução dessa pesquisa. 

Com a permissão dos educadores entrevistados, os depoimentos 

foram gravados e transcritos, fazendo as devidas adequações da linguagem 

oral para a escrita, porém, conservando com fidedignidade as informações 

oferecidas pelos entrevistados. Esse material foi considerado o texto de 

referência para o processo de análise que, segundo Szymanski, Almeida e 

Prandini (2004, p. 63), é definida como “uma atividade de interpretação que 

consiste no desvelamento do oculto.”.  

Como ficar no nível descritivo não satisfaz às exigências e os 

objetivos da pesquisa, foram possíveis, a partir de leituras e releituras do texto 

de referência17, elaborar pequenas sínteses, para posteriormente, enriquecidas 

com os dados fornecidos pela observação, pela análise documental, e com 

base no referencial teórico, elaborar conhecimentos sobre as práticas 

                                                 
17 O anexo 02 exemplifica a organização, em quadros, das explicitações dos significados e das 

categorias.  
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pedagógicas que contribuem para a construção de um currículo com 

perspectivas emancipatórias no cotidiano educacional de duas instituições 

(uma formal e outra não formal), instituído em um contexto de desfavelização. 

 

 

2.2.3 - Análise Documental 

A análise documental foi outro procedimento privilegiado no 

desenvolvimento desta pesquisa com o objetivo de compreender o sentido das 

comunicações e dos conteúdos, registrados em diferentes documentos que 

pudessem contribuir com a construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias no cotidiano educacional das duas instituições investigadas. 

No que diz respeito à EMEF Profª Rosa Tomita, analisamos os 

documentos relativos à organização do currículo educacional, seja em nível 

macro, tais como o a Proposta Educacional da Rede de Ensino Municipal de 

São José dos Campos, o Regimento Escolar, o Projeto Pedagógico da escola; 

e também em nível micro, como o livro de registro dos HTCP, os Planos de 

Ensino elaborados pelos educadores, os portfólios construídos pelos 

educadores e educandos ao final do ano. 

Em relação à Unidade FUNDHAS Jardim São José, tivemos acesso 

ao Plano de trabalho da FUNDHAS, ao Projeto Educativo da Unidade, bem 

como a relatórios de atividades de formação e de acompanhamento elaborados 

por assessorias prestadas à Fundação, e pela equipe Multidisciplinar que 

acompanha o trabalho desenvolvido pela Unidade FUNDHAS Jardim São José. 
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Os vários documentos, oficiais e pessoais, foram utilizados para 

agregar informações consideradas importantes àquelas acumuladas pelas 

observações e entrevistas. 

Por um lado, os documentos oficiais nos remeteram ao 

conhecimento da “perspectiva oficial”, declarada por uma política educacional 

referente à construção do currículo no cotidiano educacional. Tal declaração é 

explicitada nos objetivos do processo educacional, nas metas a serem 

atingidas, nas opções metodológicas adotadas pela Rede Municipal e, 

conseqüentemente, pelas instituições educacionais. 

Por outro lado, os documentos pessoais produzidos pelos 

educadores e educandos explicitaram o que de fato acontece no cotidiano 

educacional das instituições, refletem o currículo que é possível ser construído, 

bem como revelaram as limitações e os desafios enfrentados pelos educadores 

nesse processo. 

A partir da trajetória desenvolvida neste percurso metodológico foi 

possível trabalhar com o material empírico, elaborando uma síntese pessoal e 

um conhecimento significativo a respeito da construção do currículo em um 

contexto escolar advindo do processo de desfavelização, buscando flagrar 

aquelas práticas pedagógicas que contribuem para que tal construção seja 

efetivada em uma perspectiva emancipatória. 

Com o conjunto de materiais e informações recolhidas ao longo da 

pesquisa, nos foi possível definir categorias que nos ajudaram a identificar a 

dimensão emancipatória das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
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educadores, nas duas instituições, expressas nos seguintes indicadores que 

serão analisados de forma mais adensada nos capítulos 4 e 5. São eles: 

 A organização do currículo em uma dimensão integralizadora. 

 A importância da inserção das características do contexto e da 

cultura dos educandos no desenho curricular. 

 O trabalho coletivo no desenvolvimento da profissionalidade. 

 O espaço físico enquanto organização favorecedora do trabalho 

coletivo e criativo.  

 A sala de aula como espaço e tempo para as relações 

dialógicas e articulação dos discentes – docentes. 

   As relações interpessoais pautadas na valorização da 

subjetividade dos educandos.  

   As ações pedagógicas e a constituição da emancipação 

curricular a partir: do contrato pedagógico estabelecido entre 

educadoras e educandos; da definição de metodologias de 

trabalho; do sentido emancipatório da avaliação. 
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CAPÍTULO 3 

 

O CENÁRIO DA PESQUISA 

O VIVIDO E O INSTITUIDO  
 

 

 

Ver imagens trágicas de crianças e adolescentes 

tanto pode imobilizar nossa docência 

como pode revolucioná-la. 

De que vai depender? 

Da capacidade de avançarmos 

para um conhecimento mais próximo 

e mais profissional das condições reais 

em que as educandas e os educandos 

têm de viver seus tempos humanos. 
(ARROYO, 2004) 
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As informações colhidas, no desenvolvimento metodológico desta 

pesquisa, evidenciam que não podemos deixar de considerar o contexto em 

que as instituições foram instituídas, uma vez que o mesmo incide no cotidiano 

educacional das instituições, bem como na construção do currículo e nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos educadores. 

Desta forma, neste capítulo procuramos explicitar o contexto 

instituído que englobam desde a cidade de São José dos Campos, suas 

questões habitacionais, impulsionadas por um processo migratório determinado 

pelo capitalismo e pelo processo de industrialização, a construção do Conjunto 

Habitacional Jardim São José II a partir do processo de desfavelização e a 

institucionalização da EMEF Profª Rosa Tomita, enquanto instituição formal de 

educação, construída para atender a população daquela nova comunidade. 

 

 

3.1 - São José dos Campos 

e a questão habitacional 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Rosa Tomita 

e a Unidade FUNDHAS Jardim São José, foram escolhidas como lócus para a 

realização desta pesquisa, em função do diferencial que elas apresentam no 

contexto educacional joseense, sobretudo na Rede Municipal de Ensino, por 

serem duas instituições estabelecidas no Conjunto Habitacional Jardim São 

José II, construído especialmente para abrigar os moradores oriundos das 

favelas Nova Detroid, Nova Tatetuba e Caparó, participantes do programa de 

desfavelização desenvolvido pelo governo municipal a partir de 1999. 
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Para compreender a realidade dessas instituições educacionais é 

necessário conhecer o contexto social em que elas estão inseridas18 e, de 

forma mais ampla, compreender os condicionantes da própria formação deste 

contexto considerando, também, o âmbito municipal. 

No início do século XVII, São José dos Campos era um aldeamento 

dos Índios Guaianazes, localizado a dez quilômetros de onde hoje se situa a 

cidade. Conhecido como aldeamento de São José, mereceu atenção dos 

jesuítas que trouxeram para a aldeia alguns silvícolas e proporcionaram aos 

índios certa qualidade de vida na aldeia, apesar das desvantagens trazidas 

pela localização da mesma, que impulsionaram buscar um local melhor. 

Ainda, em meados do século XVII, por volta de 1643 a 1660, os 

jesuítas obtiveram, para os índios, diversas léguas de terra situadas na 

planície, onde hoje se acha São José dos Campos, favorecendo o progresso 

da aldeia que passa a ser denominada de “Vila Nova São José”. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos. Com isso, alguns brancos 

agregaram-se aos índios sob a direção de José de Araújo Coimbra, Capitão-

Mor de Jacareí e deram impulso à povoação. Por ordem do governador-geral, 

D. Luís António de Sousa Botelho Mourão, a 27 de Julho de 1767, foi criada a 

vila com o nome de São José do Paraíba e, em 22 de abril de 1864, a vila é 

elevada à categoria de cidade e recebe, em 1871, a atual denominação de São 

José dos Campos. 

                                                 
18 Esse primeiro tópico do contexto foi construído, também, com base nas informações 

disponibilizadas no site do município: www.sjcsp.gov.br. 

http://www.sjcsp.gov.br/
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A partir de 1871, o município passou por duas fases distintas: o 

desenvolvimento agrícola - com forte preponderância da cultura do café - e a 

criação da estância climática, conseqüência natural de seu clima agradável e 

propenso ao tratamento de doenças respiratórias. 

A procura do município de São José dos Campos para o tratamento 

de tuberculose pulmonar tornou-se perceptível no início do século XX, devido 

às condições climáticas favoráveis. Entretanto, somente em 1935, quando o 

município foi transformado em Estância Hidromineral, foi que São José dos 

Campos passou a receber recursos oficiais para serem aplicados na área 

sanatorial. 

O processo de industrialização do município toma impulso a partir da 

instalação do Centro Técnico de Aeroespacial (CTA), em 1950, e também com 

a inauguração da Rodovia Presidente Dutra que, perpassando a zona urbana 

de São José dos Campos, possibilitou um tráfego mais rápido entre as duas 

metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. A conjunção desses fatores permitiu 

que o município deixasse de ser uma estância sanatorial e caminhasse para o 

potencial científico-tecnológico-industrial em que se encontra atualmente. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01 - Mapa Geográfico que localiza São José dos Campos no Estado de São Paulo. 
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Estrategicamente, situada a 90 Km de São Paulo e a 343 Km do Rio 

de Janeiro, São José dos Campos tem uma área de 1.100 Km2 e, atualmente, 

com uma população de, aproximadamente, 610.965 habitantes19. Sua base de 

desenvolvimento econômico é a industrialização, expressa em indústrias 

bélicas, químicas e automobilísticas e no parque aeronáutico. 

Por ser considerada uma cidade economicamente industrial, atraiu 

muitos migrantes que vieram das mais variadas regiões do país, a partir da 

década de 1940, com o objetivo de conseguir bom emprego e melhorar suas 

condições de vida, provocando um aumento populacional significativo nas 

últimas cinco décadas, bem como modificando o cenário municipal. 

Como o parque industrial da cidade demandava, como ainda hoje, 

demanda mão-de-obra especializada, grande parte dessa população de 

migrantes não foi absorvida pelas indústrias estabelecidas no município 

provocando, assim, o desemprego e o exercício intenso de trabalhos informais 

de baixa remuneração. Conseqüentemente, a relação entre a industrialização e 

aumento populacional motivou a expansão do perímetro urbano, favorecendo a 

”concentração na cidade, no meio urbano, uma massa de trabalhadores 

empobrecidos, os quais, na luta pela sobrevivência, tentam todas as 

possibilidades de sustento e, obviamente, de abrigo ou moradia”. (ELIAS, 2001, 

p. 34). 

São José dos Campos apresenta, então, em sua situação 

socioeconômica, grandes contrastes. É geradora de uma economia forte, 

sendo considerada a segunda cidade em arrecadação do Estado de São Paulo 

                                                 
19 Informações obtidas no IBGE. www.ibge.gov.br. 

http://www.ibge.gov.br/


 72

e, ao mesmo tempo, abriga um contingente de desempregados, 

subempregados e empobrecidos à margem da subsistência. 

Segundo Elias (2001, p. 19), “na cidade urbana, onde se concentra 

uma enorme população, a ocupação pelo solo é disputada pelo acirramento 

dos seus diversos usos”. Sendo assim, a moradia, como uma necessidade 

básica do homem, é um desses usos da terra urbana. Contudo, a falta da 

mesma e de infra-estrutura para suprir a demanda e as elevadas especulações 

imobiliárias contribuíram para que as questões habitacionais se 

transformassem em um dos principais problemas da cidade que viu eclodir a 

formação de núcleos de favelas, cortiços e aglomerados em espaços 

estratégicos, próximos ao centro da cidade, constituindo verdadeiros bolsões 

de pobreza. 

A autoconstrução das moradias pelos trabalhadores empobrecidos é 

um processo lento. Essa população executa a construção de forma paulatina, 

de acordo com suas possibilidades financeiras e de tempo. Constrói um abrigo 

imediato e, posteriormente, amplia de acordo com o terreno e/ou o aumento da 

família. Em geral, inicia-se a construção em madeira até chegar à alvenaria. 

Segundo Silva (2001), as intervenções públicas, no setor 

habitacional, em São José dos Campos tiveram início na década de 1970 e, em 

um primeiro momento, vieram com o objetivo de erradicar algumas favelas que 

impediam a construção de um sistema viário (Avenida Fundo do Vale), bem 

como a viabilização da construção do Paço Municipal, sede do Poder Público 

Municipal. 
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Essa ação teve o objetivo de erradicar a antiga favela da Linha 

Velha, situada entre o centro da cidade e a divisa com a região leste, 

transferindo, 64 famílias para os bairros periféricos, sem infra-estrutura e 

distante da região central e de seus locais de trabalho. 

Outras ações do poder público, com essas mesmas características, 

foram implementadas no transcurso dessas três décadas finais do século XX e 

início do século XXI, sobretudo em projetos voltados para a remoção de 

favelas, mediante a construção de diversos conjuntos habitacionais, em geral 

na periferia da cidade, para beneficiar a população de baixa renda e os 

moradores de favelas cujos núcleos fossem sendo erradicados. 

Essa população que foi se constituindo nesse novo cenário urbano 

da cidade de São José dos Campos, advindo dos processos migratórios, não é 

um caso isolado, somente deste município. Percebemos que essa situação 

acontece em uma dimensão mais ampla, inclusive com as migrações 

internacionais que, cada vez mais, mobilizam governos, ora para conterem as 

migrações e em outros, para encontrar soluções de acomodação para uma 

população que migra de países em desenvolvimento, ou terceiro mundo, em 

busca de melhores condições de vida. 

Essa população é marcada, em geral, por um alto índice de 

desemprego, por baixos salários, pelo trabalho informal, pela violência entre os 

membros da comunidade, pelo roubo, pelo tráfico de drogas, pela pobreza, 

pelo crescimento de natalidade, pelo aumento do índice de gravidez na 

adolescência, entre outros indicativos, propiciando o desenvolvimento de uma 

cultura, denominada por Connell (2001) de “cultura da pobreza”, que é pautada 



 74

em mecanismos vinculados à necessidade de sobrevivência de sua população, 

bem como, de adaptação às suas próprias circunstâncias de vida que, em 

geral, são marcadas pela privação e exclusão.  

O modo de vida, a localização de seus bairros em referência aos 

centros urbanos, as ruas, as habitações, os bens materiais e culturais, as 

relações interpessoais, a convivência com os familiares, os valores, o 

relacionamento com o conhecimento, os objetos de conhecimento e de 

aprendizagem que lhe são significativos, a linguagem, a relação com o espaço, 

com o tempo, com o dinheiro e a forma de conseguí-lo, os costumes 

alimentares, o padrão de vestimentas, as preferências musicais, a relação com 

a autoridade, entre outras variáveis, caracterizam essa “cultura da pobreza” da 

população periférica, ao mesmo tempo em que, diferenciam da cultura 

instituída pela população inserida nos parâmetros sociais e econômicos da 

classe média e alta, portanto, da classe social considerada hegemônica. 

Segundo Fernandez e Rosa (2008), esse movimento é datado 

historicamente, coincidindo com as questões relacionadas à industrialização e 

ao capitalismo:  

Novas preocupações com a história dos espaços urbanos e a 
estreita relação do com os meios de produção e o ambiente 
construído, se revelaram durante as duas guerras mundiais, dado 
o interesse pela geografia e pela história das técnicas (Certeau, 
1995). Para Lewis Mumford (1998) as questões referentes às 
transformações ocorridas nas estruturas urbanas a partir do século 
XIX estão associadas ao desenvolvimento da industrialização e do 
capitalismo, que, ao requererem territórios livres para seu 
desenvolvimento, destruíram as velhas estruturas, ocupando-as 
com uma densidade superior para a qual haviam sido projetadas, 
e/ou expandiram a malha urbana em direção às áreas situadas 
fora dos limites das cidades, os subúrbios. Os termos: interior e 
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periferia, cidade e campo, centro urbano e subúrbio, urbano e 
cidade, cidade e anticidade, passaram a ser freqüentemente 
utilizados para distinguir os novos e diversos tipos de 
assentamentos urbanos, distribuídos em escalas territoriais e 
locais. (FERNANDEZ e ROSA, 2008). 
 

 
Nesta mesma perspectiva, Faria (2004) aponta varias questões que 

nos interessam neste estudo, no que diz respeito às moradias e a cultura da 

pobreza como aquela apontada por Connell que já discorremos anteriormente. 

Para a autora, 

o problema habitacional (escassez e precariedade das moradias) 
tem sua origem na própria estrutura da sociedade. Com a 
intensificação da urbanização, acirraram-se as desigualdades 
sociais características de um processo de crescimento econômico 
instável, cujas mais marcantes são: a distribuição desigual da 
oferta de serviços urbanos; a concentração da pobreza nas 
favelas, cortiços e periferias das grandes cidades e o processo 
migratório. (FARIA, 2004, p.22). 

 

 

Esses deslocamentos, sejam eles voluntários ou involuntários, 

acabam por gerar uma população que, na maioria das vezes, ficam à margem 

dos centros urbanos, quer por estar clandestinamente nos lugares, quer por 

não se reconhecerem enquanto indivíduos pertencentes aquela nova cultura, 

quer seja pelo desenraizamento ou desentranhamento, como afirma 

Abramowicz por ocasião do exame de qualificação deste estudo. 

A educação e as instituições educacionais não podem posicionar-se 

à margem destes processos, muito menos, deixar de considerá-los no desenho 

curricular, pois posturas contrárias a essas levam as exclusões sociais, 
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culturais, educacionais, econômicas, que negam as possibilidades de acesso, 

que negam a idéia de pertencimento. 

Santomé (2001) nos ajuda a compreender o quanto essa postura 

inclusiva nas instituições educacionais torna-se fundamental nos tempos em 

que vivemos. Para ele: 

Sem dúvida, a reflexão sobre o verdadeiro significado das 
diferentes culturas das raças ou etnias é uma das importantes 
lacunas que ainda existem. É precisamente em momentos como 
os atuais, em que surgem problemas devido a que raças e etnias 
diferentes tratam de compartilhar ou utilizar um mesmo território, 
que esse vazio mais se deixa sentir. E é também a instituição 
escolar o lugar no qual a carência de experiências e reflexões 
sobre uma educação anti-racista e programas plurilinguísticos se 
deixa notar de forma visível. (SANTOMÉ, 2001, p. 167). 

 
 

 Essa distinção cultural tem um efeito direto no processo 

educacional. Sendo ele, historicamente, organizado a partir das práticas 

educacionais sob a ótica das classes média e alta, com currículos prescritos de 

acordo com o universo cultural dessas classes sociais, provoca uma nítida 

segregação entre os educandos. De um lado, os que conseguem corresponder 

aos objetivos educacionais pré-estabelecidos por serem oriundos das classes 

mais favorecidas e, de outro lado, aqueles que fracassam, por se sentirem 

culturalmente excluídos do próprio processo educacional, como afirma Connell 

(2001): 

Tópicos e textos convencionais, métodos de ensino e de avaliação 
tradicionais tornam-se fontes de dificuldades sistemáticas. Eles 
produzem um tédio constante. Impô-lo faz aumentar o problema da 
disciplina e, a partir do momento em que eles efetivamente se 
fazem cumprir, dividem os alunos entre uma minoria 
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academicamente bem sucedida e uma maioria academicamente 
desacreditada. (p. 27). 

 

O fracasso escolar, gerado por essa maioria academicamente 

desacreditada, é interpretado, ideologicamente, pelo sistema educacional como 

um problema fora de sua alçada. Ou seja, a idéia de que crianças provenientes 

de famílias pobres, periféricas, não são capazes de ter o mesmo êxito das 

crianças pertencentes às classes sociais mais elevadas, é alimentada pelo 

sistema que as julga como portadoras de um déficit para o qual as instituições 

educacionais deveriam oferecer uma compensação. 

Tal posicionamento revela, por um lado, a transferência de 

responsabilidade do fracasso do educando da instância institucional para a 

familiar. Por outro lado, contribui para que as ações empreendidas pelas 

instituições se voltem, na sua maioria, para o desenvolvimento de programas 

compensatórios que, na tentativa de completar o currículo hegemônico, 

adicionam atividades extras, ensino em pequenos grupos, enfoque em áreas 

específicas do conhecimento, entre outras iniciativas. 

Nessa perspectiva, os programas compensatórios entendem que a 

correção da desigualdade no processo educacional é um problema meramente 

técnico, possível de ser resolvido com políticas educacionais intervenientes. 

Contudo, tais políticas consideram as pessoas pobres e desfavorecidas como 

seus objetos e não como sujeitos ou autores de sua superação. 

Da mesma forma, Leite (2001), afirma que os programas 

compensatórios procuram eliminar as situações desiguais, oferecendo aos 

educandos pertencentes aos grupos minoritários atividades de ensino que 
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permitam superar o que é considerado déficit. Ou seja, é aos educandos e às 

suas características sociais e culturais que são atribuídos a responsabilidade 

pelo sucesso ou fracasso escolar. 

Contrário a esta postura, Connell (2001) mostra a necessidade 

imperativa de promover a “justiça curricular” nas instituições educacionais 

destinadas a atender as maiorias desfavorecidas da sociedade, como é o caso 

da EMEF Profª Rosa Tomita e da Unidade da FUNDHAS Jardim São José, 

tomadas como referências nesta tese, que foram instituídas, especificamente, 

para atender uma população proveniente do processo de desfavelização. Ao 

definir a justiça curricular, Connell nos diz que são:  

maneiras pelas quais o currículo concede e retira o poder, autoriza 
e desautoriza, reconhece e desconhece diferentes grupos de 
pessoas e seus conhecimentos e identidades [...] Ela está implícita 
em grande parte da prática de ensino nas escolas carentes, uma 
prática que contesta os efeitos incapacitantes do currículo 
hegemônico e autoriza o conhecimento localmente produzido. 
(CONNELL, 2001, p. 32). 

 

O autor defende a possibilidade de se pensar e construir o currículo, 

a partir do ponto de vista dos menos favorecidos, a fim de que o processo 

educacional contribua com a expansão de possibilidades de ação para as 

pessoas que são excluídas pelas estruturas sociais hegemônicas. Isto significa 

contribuir para com o processo de emancipação do sujeito de modo que ele 

possa agir individualmente e/ou coletivamente para melhorar suas condições. 

Isso nos ajuda a compreender que 

Os grupos marginalizados, marcados pela privação material e pela 
subordinação simbólica, não são um conjunto de seres amorfos, 
abúlicos e sem história, subtraídos das relações espaço-temporais. 
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É preciso reconhecer uma cultura da pobreza que não deve ser 
entendida como cultura da carência e que implica um sistema 
diferente de viver e pensar. (COSTA, 2005, p. 63). 

  

A convicção nesses pressupostos descritos, anteriormente, norteou 

as mudanças curriculares propostas pela EMEF Profª Rosa Tomita em 2005, 

quando diagnosticou, ao final do primeiro ano de funcionamento da escola 

(2004), o insucesso do trabalho pedagógico desenvolvido a partir das 

propostas oficiais da Rede de Ensino Municipal que apresentavam excelentes 

resultados20 em outras escolas cuja população era considerada, socialmente, 

incluída. 

Posterior a esta reorganização curricular, mas fazendo parte da 

mesma iniciativa, é construída e entra em funcionamento a Unidade FUNDHAS 

Jardim São José que já era prevista desde o início do planejamento de 

construção do Conjunto Habitacional, com o início das atividades em 2006 e, 

com a proposta de trabalhar em conjunto com a escola. 

Construir um currículo em uma perspectiva emancipatória, de modo 

que os educandos se sintam sujeitos valorizados, respeitados, estimulados no 

processo educacional, vem sendo o desafio vivenciado, pelos profissionais que 

trabalham nestas duas instituições educacionais, onde procuram desenvolver 

um processo educativo de qualidade para as crianças e adolescentes 

                                                 
20 Entendemos como excelentes resultados aqueles que são expressos pelos sistemas oficiais 

de avaliação desenvolvidos. O Jornal Vale Paraibano de 09 de julho de 2006, falando sobre 
os resultados da Avaliação de Rendimento Escolar, a partir da Prova Brasil realizada em 
novembro de 2006, mostra que, embora a EMEF Profª Rosa Tomita tenha o mesmo padrão 
(administrativo, pedagógico e curricular) das demais escolas da Rede de Ensino Municipal, 
apresentou o pior resultado no ranking das Escolas Municipais.   
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provenientes daquele contexto social. Rios (2002) considera que o ensino de 

qualidade é aquele que: 

cria condições para a formação de alguém que sabe ler, escrever e 
contar. Ler não apenas as cartilhas, mas os sinais do mundo, a 
cultura de seu tempo. Escrever não apenas nos cadernos, mas no 
contexto de que participa, deixando seus sinais, seus símbolos. 
Contar não apenas números, mas sua história, espalhar sua 
palavra, falar de si e dos outros. (RIOS, 2002, p.138). 

 

Tal criação é um fazer pedagógico articulado à construção de um 

currículo nas instituições educacionais que está para além dos conhecimentos 

necessários ao cotidiano. Segundo Cortella (2001), a população de classes 

menos privilegiadas “tem um arsenal de conhecimentos para o dia-a-dia que, 

se são satisfatórios para a sobrevivência imediata, mostram-se frágeis para a 

alteração mais radical de suas coletivas condições de existência” (p. 16). 

Neste sentido, a qualidade em educação só pode ser entendida a 

partir da democratização, não só do acesso e da permanência dos educandos 

nas instituições educacionais, mas a partir da democratização do saber, 

possibilitando que os conhecimentos científicos sejam trabalhados de forma 

que possibilitem aos educandos a compreensão de sua realidade e o 

fortalecimento de sua pertença social. 

Sendo assim, para desenvolver um processo educativo de qualidade 

é necessária uma reorientação curricular que leve em conta a realidade do 

educando a fim que ele possa compreendê-la e modificá-la. Em outras 

palavras, é comprometer-se a oferecer aos educandos condições para serem 

protagonistas da transformação de sua realidade, de sua inserção na 
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sociedade capitalista marcada pelo trabalho competitivo e pela oferta de 

oportunidades desiguais. 

Esse é, também, o papel das instituições educacionais 

contemporânea, mesmo que diversos estudos apontem as dificuldades, sejam 

elas administrativas ou pedagógicas, que as instituições educacionais e, 

conseqüentemente, o currículo, apresentam para responder as exigências da 

sociedade contemporânea marcada por diferenças sociais e culturais. 

 

 

3.2 - Conjunto Habitacional Jardim São José II: 
O Vivido e o movimento para a desfavelização 

A construção do Conjunto Habitacional Jardim São José II, na zona 

leste da cidade de São José dos Campos, fez parte do “Projeto Casa da 

Gente”, desenvolvido durante os dois mandatos do Prefeito Emanuel 

Fernandes - PSDB (1996 – 2004), que tinha como uma de suas propostas de 

governo a erradicação do número de favelas no município, mediante ações 

voltadas para a urbanização das favelas e/ou transferência das mesmas para 

outros locais, caso a favela estivesse instalada em zona considerada de risco. 

Em geral, esses locais são localizados longe do centro e dos bairros 

considerados nobres da cidade. 

 As ações que culminaram na instalação do Conjunto Habitacional 

Jardim São José II, segundo a Diretora de Desenvolvimento Comunitário, 

foram iniciadas em 1999, quando as favelas localizadas na zona leste da 

cidade (Nova Tatetuba, Caparaó, Nova Detroid) foram identificadas como 
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prioridade em função de estarem localizadas em áreas de risco (sob o fio de 

alta tensão, em barrancos com risco de desmoronamento, em áreas que 

alagavam em período de chuvas intensas). Sendo assim, deveriam ser 

transferidas de local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
                                    
                                                            Imagem 02 – Favela Caparaó 

 

 

                                 
  

 

 

 
                                
 
 
                                                      Imagem 03 – Favela Nova Detroid 
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                                                      Imagem 04 – Favela Nova Tatetuba 
 

A primeira ação compreendeu o conhecimento da realidade 

instalada nas comunidades, mediante um levantamento minucioso das três 

favelas no que diz respeito ao número de habitantes, número de famílias, 

tempo de moradia naquela determinada favela, condições de moradia, renda 

familiar, entre outros indicativos necessários para uma completa caracterização 

dos moradores das três favelas, a fim de que o projeto para a construção do 

Conjunto Habitacional fosse elaborado e enviado para o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) com o intuito de conseguir financiamento, uma vez 

que o município não conseguiria arcar, sozinho, com as despesas orçadas por 

um projeto desta natureza. 
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O número de total de famílias, habitantes em cada favela, 

cadastradas para beneficiar-se do programa revelou-se na seguinte 

distribuição: 

 

 Núcleos Número de Famílias 
Nova Tatetuba 223 
Nova Detroid 199 
Caparaó 30 

Total 452 
           Tabela 1 – Número de famílias cadastradas por núcleos 

 

A área destinada ao reassentamento dessas famílias dista 11 Km do 

centro da cidade, na zona leste do município, nas proximidades da rodovia 

Presidente Dutra, onde estão localizadas algumas das principais indústrias do 

município, e de alguns bairros consolidados que já possuem toda infra-

estrutura de comércio, serviços, saneamento básico e equipamentos 

institucionais. 

O Conjunto Habitacional Jardim São José II foi projetado para 

abrigar: 453 unidades habitacionais de 32 m2 cada (contendo um quarto, sala, 

cozinha e banheiro), equipamentos sociais (escola, centro comunitário, quadra 

poliesportiva, creche, Unidade Básica de Saúde e Unidade FUNDHAS) e infra-

estrutura para saneamento básico (pavimentação, rede elétrica, água, esgoto). 

Em novembro de 2001 o projeto foi aprovado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e, em maio de 2002, iniciaram-se as 

obras de construção do novo bairro. 
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Paralelo ao processo de construção do novo bairro, um trabalho 

social intenso e contínuo foi desenvolvido com as três comunidades com o 

intuito de provocar uma integração entre os seus moradores. A Instituição de 

comissões de moradores nas três favelas, as reuniões sistemáticas com as 

comunidades, a promoção de visitas de intercambio entre as comunidades, as 

visitas às obras do novo bairro, entre outras, foram atividades desenvolvidas 

pela equipe de Assistência Social que acompanhou o projeto, como afirma a 

Diretora de Desenvolvimento Comunitário (DDC): 

Fazíamos reuniões com as comunidades, explicávamos como 
estava o andamento do projeto, mostrávamos o que tínhamos 
escrito no projeto social, o trabalho que a gente ia desenvolver e 
formamos, então, comissões de moradores em cada favela. 
Formamos grupos em cada favela e, primeiro fazíamos reuniões 
com esses grupos em cada favela e depois a gente começou um 
trabalho de aproximação das três favelas. (DDC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Imagem 05 – Visita ao Conjunto Habitacional em construção 
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Apresar das iniciativas em prol da integração dos moradores das 

favelas no desenvolvimento do projeto de construção do novo bairro serem 

consideradas positivas, no sentido de possibilitar a participação dos mesmos 

no decorrer da construção, é notório o quanto, ainda, os projetos sociais 

institucionais são elaborados e consolidados em uma relação vertical, de cima 

para baixo, não permitindo que os beneficiários participem de sua gênesis. Em 

geral eles são elaborados e aprovados em instâncias superiores, só então são 

apresentados à população para que acompanhem seu desenvolvimento e 

conheçam decisões que já foram tomadas “por” eles. 

Durante o processo de integração das comunidades foi necessário 

assumir, pela equipe de Assistência Social, uma postura, aparentemente, de 

neutralidade, sobretudo frente às questões relacionadas ao tráfico de 

entorpecentes, a fim de que a integridade do desenvolvimento do projeto, bem 

como das pessoas nele envolvidas, fossem preservados. Segundo a Diretora 

de Desenvolvimento Comunitário, tal neutralidade garantiu, por assim dizer, a 

conquista da confiança dos moradores e dos próprios traficantes das favelas. 

Tomamos o cuidado para que o assunto do tráfico não interferisse 
no trabalho, embora soubéssemos que muitos líderes do tráfico 
faziam parte das comissões dos moradores. Falávamos que nós 
estávamos ali para fazer um trabalho de cidadania, se alguém 
tocasse no assunto de tráfico e gente falava que essa questão não 
era nossa, que essa questão era da polícia, que a gente está ali 
para fazer um trabalho social, um trabalho da transferência dos 
moradores. Então a gente não deixava isso transparecer, 
justamente para termos a liberdade e começarmos a ganhar a 
confiança dessas comunidades pela conversa que nós tínhamos 
com os moradores. (DDC).  
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No período de 13 de dezembro de 2003 a 07 de janeiro de 200421, 

foi feito a transferências das 453 famílias das favelas para o novo bairro. O 

processo para tal ação constituiu em retirar as famílias das favelas, levar para 

suas casas no novo bairro institucionalizado e, imediatamente, demolir os 

barracos construídos nas favelas para que não se corresse o risco de novas 

ocupações. 

 

                        Imagem 06 – Vista aérea do Conjunto Habitacional Jardim São José II. 
 

É interessante perceber nesta imagem a constituição de um bairro 

pautado na idéia da repetição, da organização, de simetria, de igualdade, da 

falta de identidade. A construção de uma casa ao lado da outra, todas iguais, 

no mesmo padrão, com as mesmas medidas nos reporta, muitas vezes, para a 

imagem de um contexto educacional que assume essas características e, 

                                                 
21 Relatório de 27 de abril de 2004, sobre o reassentamento no Jardim São José II, emitido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Obras e Habitação do município de 
São José dos Campos.  
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muitas vezes, ainda conserva uma carteira atrás da outra, no mesmo padrão, 

indistintamente, considerando os educandos também como iguais, com as 

mesmas capacidades, com as mesmas necessidades, mesmo sabendo que 

cada um é proveniente de um contexto diferente, de culturas múltiplas, com 

experiências pessoais e com desejos distintos. 

Posteriormente, como veremos no capítulo 4, na medida em que as 

pessoas forem se apropriando daquele espaço, sentindo-se pertencentes 

aquele lugar, a mudança do contexto também acontecerá. Isto será o 

diferencial, onde cada um poderá impregnar suas próprias marcas num 

contexto tão igual, reproduzido, instituído. 

O contexto sócio-cultural desse bairro não passou por um processo 

de construção caracterizado pela aglutinação natural das pessoas e/ou famílias 

que escolhem um determinado espaço para fixarem suas residências. Muito 

pelo contrário, no bairro em questão tal contexto foi institucionalizado por uma 

política habitacional que, apesar de ter como intenção a erradicação das 

favelas e a oferta de condições de moradia dignas para a população mais 

carente, provocou a eclosão de diversos problemas de ordem sócio-

econômico-cultural neste novo bairro, apesar do trabalho de integração 

realizado pela equipe de Assistência Social do município, antes da 

transferência da população para o Conjunto Habitacional Jardim São José II e 

da definição das casas ter sido feito a partir da proximidade em que habitavam 

nas favelas. 
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        Imagem 07 – Centro Comunitário, Creche, Unidade FUNDHAS, Escola, UBS, Unidades  
                              Habitacionais 
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Questões de relacionamento entre os moradores oriundos de favelas 

diferentes, a perda da fonte de renda de várias famílias em virtude da distância 

entre o bairro e o centro da cidade, a convivência com a disputa entre 

diferentes grupos pela liderança do tráfico de drogas, resultou em um contexto 

caracterizado por alto índice de violência e marginalidade, pela venda precoce 

de algumas unidades habitacionais, pela depredação de alguns equipamentos 

sociais. Tais características provocaram o prolongamento do trabalho de pós-

ocupação realizado pela equipe de Assistência Social até 2006, com o objetivo 

de trabalhar a fixação das famílias no novo bairro, bem como propiciar a 

conscientização de moradores de um novo bairro em detrimento da situação de 

serem ex-favelados. 

Para tanto, movimentos de eleição de representantes de rua, 

pesquisas para a escolha do nome das ruas, campanhas para a arborização do 

bairro, construção de cartilhas para o uso responsável dos bens de consumo 

(água e energia elétrica), oferta de cursos pré-profissionalizantes para geração 

de renda, campanhas para a preservação dos equipamentos sociais, incentivo 

à melhoria e ampliação das unidades habitacionais, foram algumas das ações 

desencadeadas nesse período de pós-ocupação que muito contribuíram para a 

diminuição da violência, para fixação das famílias no bairro, para a valorização 

do bairro pelos moradores e para a impressão da identidade dos moradores em 

suas casas. 
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                Imagem 08 – Praça do Bairro, Nome de Rua, Projeto: Arborização do Bairro 
 
 
 

Dentre os equipamentos sociais instalados no Conjunto Habitacional 

Jardim São José II, as que dizem respeito ao contexto educacional — Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Professora Rosa Tomita e a Unidade 

FUNDHAS Jardim São José — são os focos de interesse na construção desta 

pesquisa. Contudo, neste primeiro momento é sobre a instituição e o primeiro 

ano de funcionamento da escola que queremos dedicar a nossa atenção para 

podermos entender o movimento de reorganização curricular efetivada na 

parceria estabelecida entre as duas instituições e nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos educadores. 

 

. 
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                  Imagem 09 – Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Rosa Tomita 
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3.3 - A Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Rosa Tomita22: 

O primeiro ano de experiência. 

A EMEF Profª. Rosa Tomita, criada pelo Decreto nº 11.320/04 

(BOLETIM nº 1596), iniciou suas atividades letivas em março de 2004 — um 

mês após a conclusão do processo de transferência das 453 famílias das 

favelas para o novo bairro — recebendo os educandos em massa, 

provenientes das escolas estaduais e municipais que eles freqüentavam, 

próximas às favelas onde moravam. Contudo, em suas escolas de origem, 

esses educandos, de forma isolada, eram vítimas da exclusão no próprio 

processo educacional em função do comportamento agressivo, 

conseqüentemente da não aprendizagem e do não comprometimento com o 

seu processo educacional, sendo consideradas como crianças e adolescentes 

que fazem parte de um grupo pertencente ao denominado “fracasso escolar”. 

Existem alunos que não conseguem acompanhar o ensino que 
lhes é dispensado, que não adquirem os saberes que 
supostamente deveriam adquirir, que não constroem certas 
competências, que não são orientados para a habilitação que 
desejariam, alunos que naufragam e reagem com condutas de 
retração, desordem, agressão. É o conjunto desses fenômenos, 
observáveis, comprovados, que a opinião, a mídia, os docentes 
agrupam sob o nome de “fracasso escolar”. (CHARLOT, 2000, p. 
16). 

 

Este fracasso escolar produzido pela diferença entre os educandos, 

entre currículos e entre estabelecimentos escolares evidenciou-se no período 
                                                 
22 Este histórico foi construído com base em entrevistas realizadas com a Supervisora de 

Ensino (Educ E - 01) da Rede Municipal de São José dos Campos e com a Orientadora 
Pedagógica (Educa E - 02) da EMEF Profª Rosa Tomita. 
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de transferência dos educandos de suas escolas de origem para a EMEF Profª 

Rosa Tomita. Por um lado, o desinteresse apresentado pelos educandos em 

relação ao processo escolar e, por outro lado, a pouca informação sobre o 

histórico de aprendizagem dos educandos fornecida pelas escolas de origem, 

contribuíram para que o início do funcionamento da escola, em 2004, fosse 

marcado por inúmeras dificuldades23. 

Os alunos não tinham continuidade no processo educativo. Muitos 
deles estavam na listagem da escola, mas não tinham uma 
freqüência regular e não tinham um aproveitamento satisfatório. O 
início foi muito difícil porque eles não tinham vínculos com aquele 
local, com o ambiente, com a escola, com as pessoas. Eu acredito 
que os alunos sofriam discriminação nas escolas de onde eles 
vieram. Nós solicitamos que as escolas enviassem os relatórios de 
aprendizagem dos alunos, contudo, poucos relatórios foram 
recebidos. Recebemos alunos portadores de necessidades 
especiais e nós procuramos ter relatórios desses alunos, o 
histórico do que já foi feito com ele nas outras escolas e nós 
tivemos poucos retornos das escolas. Isso nos mostrou que não 
tinha um trabalho especifico com esses alunos, um trabalho 
comprometido com a aprendizagem desses alunos. (Educ E - 01). 

 

Esses episódios evidenciam o quanto que algumas instituições 

educacionais voltam o desenvolvimento dos seus trabalhos para uma 

determinada parcela dos educandos. No interior da própria sala de aula é 

possível perceber, quando se têm informações sobre o processo de construção 

de aprendizagem de alguns educandos e não de outros, o quanto que a 

“crença” no insucesso da aprendizagem de educandos provenientes de classes 

                                                 
23 Como o processo de constituição do Conjunto Habitacional Jardim São José II, bem como o 

funcionamento da escola em questão são, relativamente, recentes, me propus utilizar os 
depoimentos colhidos em entrevistas com a Supervisora Educacional (Educ E - 01) e 
Orientadora Pedagógica (Educ E - 02) que ilustram, significativamente, as dificuldades 
enfrentadas pela EMEF Profª Rosa Tomita em sua origem, uma vez que inexiste 
documentos escritos de tal realidade.  
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sociais desfavorecidas ainda é manifesta nas práticas pedagógicas dos 

educadores, reproduzindo a relação centro e periferia no interior da sala de 

aula. Ou seja, na sala de aula o educador desenvolve suas ações em função 

dos educandos que estão no “centro”. Aqueles que estão na “periferia”, que 

apresentam diferenças no comportamento e dificuldades na aprendizagem, são 

deixados à margem do processo educacional.  

  A partir do momento que todos esses educandos são transferidos 

para a mesma escola, em função das mudanças de moradia decorrente do 

processo de desfavelização, os problemas sociais decorrentes deste processo, 

sobretudo a manifestação de revolta contra o poder instituído trouxe sérias 

conseqüências para o cotidiano educacional. Embora tenha sido realizado todo 

um trabalho de acompanhamento e de integração pela equipe de Assistência 

Social, o início da convivência dos moradores neste bairro evidenciou 

movimentos de resistência na tentativa de garantir a sobreposição de um 

grupo, proveniente de uma determinada favela, sobre o outro. 

No começo vivenciamos um clima de muita revolta dos alunos e 
dos moradores. Eles eram contra o prefeito e tudo aquilo que 
representasse a prefeitura, o poder, nesse local. Os moradores 
falavam assim: “aqui é um lugar como se fosse um despejo”. 
“Tiraram a gente de perto da cidade porque a gente ‘enfeiava’ a 
cidade”. Então, a revolta dos moradores e das crianças era 
desabafada aqui na escola, porque a escola representava a 
prefeitura aqui no Jardim São José II. (Educ E - 02). 
 

A quantidade de brigas era muito grande, porque eram de favelas 
diferentes, um não podia falar com o outro porque era de outra 
favela, os pais não queriam que eles falassem com o outro porque 
eram de outra favela, aquele era chefe de um bando o outro era 
chefe do outro, não podia sentar perto do outro, um não podia 
olhar para o outro. Era uma coisa terrível. (Educ E - 02). 
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Essa realidade apresentada pelos docentes, no primeiro ano de 

funcionamento da instituição educacional, além de revelar um comportamento 

extremamente agressivo a ponto de praticar atos depredatórios para com a 

instituição educacional e atos ameaçadores contra o corpo docente, 

evidenciava, também, um descompromisso para com as atividades 

pedagógicas propostas pelos educadores, o que pode ser considerado normal 

para educandos que, em sua trajetória educacional, sempre pertenceram ao 

grupo denominado “dos fracassados”. 

Aprender a conviver no novo bairro, com características 

completamente diferentes daquelas estabelecidas nas favelas foi um desafio 

para todos os moradores, não só para as crianças e os adolescentes. A nova 

experiência de distinguir a rua, a calçada, os limites dos cômodos de uma casa 

com quintal, portões, os limites dos equipamentos sociais instalados no bairro, 

entre outros, manifestou-se, muitas vezes, como um movimento de resistência 

ao instituído na medida em que, embora os barracos das favelas 

apresentassem um espaço bastante reduzido, a liberdade de ir e vir sem 

passar por “obstáculos” era considerado uma rotina, aprender a respeitar os 

limites passa a ser uma aprendizagem corporal de espaço nesta nova 

realidade espacial em que as delimitações são bem acentuadas. 

Isso também repercutiu no espaço educacional. A sala de aula não 

representava, para os educandos, um espaço de referência para a 

aprendizagem, conseqüentemente, o objeto de ensino e a prática pedagógica 

dos educadores não correspondiam à realidade vivenciada pelos educandos, a 
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ponto de não conseguirem permanecer na sala de aula por um tempo 

determinado. 

As crianças chutavam as portas, quebravam tudo, a escola era 
novíssima, recém-construída, estava sendo pintada e eles 
acabaram com essa escola em 2004. No final do ano, não tinha 
uma porta com trinco, não sobrou um vidro nas janelinhas das 
portas. A revolta deles era contra todos. (Educ E - 02). 

 

A primeira diretora que veio para organizar tudo, logo que 
percebeu a realidade, em abril ela saiu, não agüentou e pediu 
afastamento. Ela foi ameaçada de morte por um aluno. Ela saiu 
revoltada, apavorada, que pediu aposentadoria antes da hora. 
Essa situação de ameaça aos professores era constante. (Educ E - 
02). 

 

Os alunos não paravam em sala de aula. Hoje você percebe que 
ainda temos alguns alunos que realmente não param em sala de 
aula, mas no início, nenhum aluno conseguia parar sentado 
durante cinco minutos. Mesmo porque, nas escolas que eles 
freqüentavam antes de virem para cá, eles faziam isso. (Educ E - 
02). 

 

Podemos considerar que a permanência na instituição educacional 

e, especificamente, em sala de aula, está relacionada com a qualidade das 

ações que são desenvolvidas nesses espaçostempos. As características dos 

educandos desta comunidade, certamente, demandavam outras formas de 

organização e práticas pedagógicas que correspondessem, em um primeiro 

momento, com a realidade vivenciada por eles em seu contexto e com a 

própria experiência desenvolvida por eles a respeito do espaço. 

A cultura educacional que ainda insiste em manter os educandos por 

um longo período de tempo dentro do mesmo espaço, limitado a uma carteira, 

fazendo as mesmas atividades que, nem sempre, são significativas, provoca 
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em determinados grupos um movimento de resistência que é interpretado 

como “rebeldia”. É necessário que tal rebeldia também contribua para a 

instituição educacional olhe para si mesma e perceba a qualidade da ação 

educativa que propõe aos diferentes grupos.  

O primeiro corpo técnico administrativo e o primeiro corpo docente 

da instituição educacional foram constituídos, como de costume na Rede 

Municipal de Educação de São José dos Campos, a partir da lista de 

pontuação dos profissionais e da classificação no concurso e, como a escola 

em questão seria a última escola em que as funções seriam atribuídas, não 

restavam alternativas aos profissionais que para lá foram designados. 

O corpo técnico e docente da escola foi designado a partir da lista 
de classificação dos professores. Quem assumiu as aulas e outras 
funções na escola foi por falta de opção e deparamos com uma 
situação difícil, porque muitos professores estavam ali não 
desejando estar ali, foi o ultimo lugar. (Educ E - 01). 

  

Tal situação interferiu no relacionamento interpessoal no ambiente 

escolar de modo que os educadores ficavam chocados com as histórias que 

ouviam, com a linguagem utilizada pelos educandos, com a forma de 

comunicação dos educandos, com as ameaças que sofriam por parte dos 

educandos, o que demonstra um despreparo humano, pedagógico e existencial 

dos educadores. Conseqüentemente, o corpo docente ficou desgastado e 

estressado, alguns educadores entraram em depressão, outros desistiram e 

deixaram as aulas, e aqueles que permaneceram não apresentavam 

compromisso pedagógico com a realidade, com os educandos e, 

conseqüentemente, com o processo de ensino e de aprendizagem. 
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Os professores tiravam muitas licenças, faltavam demais, muitos 
começaram e desistiram, não tinha professora eventual, era uma 
desorganização total, e aí os alunos aproveitavam e virava 
bagunça mesmo, não tinha nada de pedagógico. (Educ E - 02). 
 

As reclamações com relação aos alunos eram grandes demais: 
“porque esse é assim”, “aquele é assado”, “esse não aprende de 
jeito nenhum”, “aquele é sem educação”, “o outro não quer nada”, 
“esse precisa ir para o manicômio”, elas mandavam os alunos pra 
tudo quanto é lugar menos para a sala de aula para aprender. [...] 
Eles falavam: “nada adiantava para esses alunos”. “O que essa 
criança vai fazer com isso amanhã”. A fala era que para esses 
alunos nada adiantava. (Educ E - 02). 

 

O desejo de querer uma instituição educacional na mais perfeita 

ordem, tudo arrumadinho, organizado, semelhante, pautada na relação 

hierárquica entre “professor – aluno”, sendo a autoridade, uma ação de 

responsabilidade do primeiro, e a “obediência”, uma atitude esperada do 

segundo, demonstra o quanto que as instituições educacionais, e muitos 

educadores, ainda querem sustentar um padrão de escola arcaico voltada para 

si mesma. 

 Extrapolar os muros escolares e compreender a vida dos 

educandos em seu contexto, para entender suas manifestações no interior das 

instituições educacionais é uma ação pouco desenvolvida pelos educadores, 

embora, muitas vezes, tal necessidade é expressa nos Projetos Políticos 

Pedagógicos das instituições educacionais. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pelos educadores em sala de 

aula centrava-se em atividades pouco significativas para o processo de ensino 

e de aprendizagem. A cópia de textos descontextualizados e sem nenhum 
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objetivo, era uma estratégia utilizada pelos educadores para manterem os 

educandos em ordem e ocupados. 

A ausência de planejamento — que de certa forma, expressava uma 

forma de trabalho daqueles educadores que ali estavam — evidenciava o 

pouco compromisso do primeiro corpo docente da instituição educacional para 

com o processo de ensino e de aprendizagem daqueles educandos, bem como 

contribuía para que a indisciplina e a agressividade manifestassem com maior 

intensidade no cotidiano educacional. 

Nós tivemos aqui professores que só passavam cópia. Eles 
achavam que manter os alunos copiando era uma estratégia para 
que ficassem quietos. Eles enfureciam e a coisa ficava pior. (Educ 
E - 02). 
 

Eles faziam muita atividade, que na verdade continuavam sendo 
cópia, sem objetivo nenhum, aquelas coisas que não serviam para 
nada, aquelas atividades que estava tudo pronto, atividades que 
não tinham função nenhuma. (Educ E - 02). 
 

A única coisa que eu posso falar para você é que não tinha 
planejamento. Os professores não planejavam nada, eles 
entravam e faziam cópias de livros doados e usavam para dar 
cópias para as crianças e era só. Era na base da cópia. (Educ E - 
02). 

 

Assim, ao final desse primeiro ano letivo (2004) reconhecendo, por 

um lado, a impossibilidade de trabalhar nessa realidade com a “proposta 

convencional”, ou seja, com um “currículo oficial” comum às demais escolas da 

Rede Municipal de Ensino, bem como, com a certeza de que ali, o trabalho 

pedagógico deveria ser diferenciado, inclusive no que concerne: à organização 

da escola, à escolha dos profissionais, ao currículo desenvolvido em sala de 
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aula, à prática pedagógica dos educadores, entre outros elementos, os 

Supervisores de Ensino e os profissionais da escola em questão resolveram 

propor novas formas de desenvolver o trabalho educacional na escola. 

O primeiro ano foi bem difícil. Conversamos muito e chegamos à 
seguinte conclusão: é necessário pensar em alguma proposta 
alternativa de trabalho, porque essa escola não pode funcionar 
como as demais da rede. Ela tem uma clientela totalmente 
diferençada. (Educ E - 01). 
 

Diante da situação da escola, começamos a discutir com os 
Supervisores Educacionais da Secretaria de Educação algumas 
alternativas para aquela escola. Uma certeza nós tínhamos: Do 
jeito que estava não dava mais continuar. Foi quando começamos 
a pensar no “Projeto Especial” para o ano letivo de 2005, como 
uma forma diferenciada de organização do currículo para o ciclo I 
do Ensino Fundamental. (Educ E - 02). 

 

É interessante perceber como a própria dinâmica da realidade exigiu, 

por assim dizer, uma transformação no trabalho pedagógico da EMEF Profª 

Rosa Tomita. A compreensão de que “a vida humana impõe limites, 

fundamenta normativamente uma ordem, tem exigências próprias” (DUSSEL, 

2002, p. 131 – 132), foi imprescindível aos profissionais da instituição 

educacional nesse momento em que uma nova forma de trabalho deveria ser 

estruturada. 

 Segundo Charlot (2000, p. 22), “o sucesso na escola não é uma 

questão de capital, mas de trabalho; mais especificamente: atividades, 

práticas”. Trata-se de proposições escolares que ultrapassem as indicações 

formais elaboradas para uma totalidade — como é o caso de propostas 

educacionais estabelecidas para um conjunto de escolas pertencentes à uma 
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mesma rede de ensino — que propiciem inferências no cotidiano educacional 

que traz, fortemente, características de seu contexto. 

Sendo assim, a proposta de um “Projeto Especial” foi a solução 

encontrada para que a EMEF Profª Rosa Tomita redimensionasse o seu 

trabalho pedagógico a fim de que cumprisse, enquanto instituição, o seu papel 

educacional junto àquela comunidade. 

Este redimensionamento vai ao encontro, do processo de 

implantação e inauguração de outra instituição educacional na comunidade: A 

Unidade FUNDHAS Jardim São José. A partir daí, as duas instituições passam 

por um processo de construção de uma parceria em prol de um currículo que 

favorecesse o trabalho pedagógico em uma dimensão que as vozes da 

comunidade fossem ouvidas e que a realidade incorporasse na constituição do 

desenho curricular, sendo interpretado como um currículo ampliado. 

É o que veremos no próximo capitulo. 
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CAPÍTULO 4 

O CONTEXTO INSTITUINTE 
 

 

 

 

 

 

As escolas são constituídas 

por pessoas que se agrupam, interagem, 

se organizam e instituem. 

Possuem com isso o poder de 

institucionalizar 

novas formas de ação 

dentro do que já está instituído. 
 (SCHMIDT, 1989) 
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4.1 – A cultura trazida, habitada e vivida 
determinando outra paisagem e outro contexto 

Imagem 10 – Casa do Conjunto Habitacional Jardim São José II modificadas pelos moradores 
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Abrimos este capítulo com uma imagem que mostra fragmentos do 

Conjunto Habitacional Jardim São José II, realizada no final do mês de junho 

de 2008, após o exame de qualificação, resolvemos voltar até a comunidade 

para ver as transformações, as mudanças ocorridas naquele espaço que, à 

princípio, era igual, repetido, indistinto e que foi se transformando em algo com 

vida e singularidade. 

As surpresas foram muitas! As casas iguais e repetidas agora se 

mostram com muitas modificações, tornando-as diferentes, da mesma forma 

que o bairro está diferente. Fomos percebendo, em muitas casas, o cuidado 

com os jardins, as iniciativas de ampliação das mesmas, as diferentes cores 

com as quais as casas foram pintadas. Isso mostra o quanto cada pessoa, tem 

as suas maneiras próprias de conceber as coisas, o mundo, o bairro e isso está 

refletido nestas casas que vão sendo modificadas conforme os desejos, 

necessidades e possibilidades de cada um. 

Olhando para a imagem que abre esse capítulo, podemos ver as 

iniciativas que muitos moradores têm quando procuram resguardar suas casas, 

a presença dos portões, mesmo que improvisados, denotam essa necessidade 

de separar o público do privado, a casa como um espaço que foi se 

transformando em lugar, os galhos de árvores e as flores que insistem em 

aparecer por cima do portão de madeira de uma das casas que fotografamos e 

de muitas outras que não conseguimos fotografar, mas que estão presentes lá. 

Esta imagem nos faz pensar nesse desejo humano que é da 

organização, do “enfeitar”, do embelezamento das casas, dos espaços onde 

moram, cuja organização, apesar de ter passado por momentos tão difíceis no 
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início de sua instituição, agora se mostram enfeitados, pintados com as cores 

preferidas, aquelas que foram escolhidas “por” eles e não escolhidas “para” 

eles. 

Vemos uma casa ainda sem modificação significativa, mas, um carro 

solitário, em frente a casa, se mostra coberto, protegido por uma capa, 

denotando a iniciativa e o sentido de cuidado e proteção para com aquilo em 

que depositamos valor. 

Ainda que não tenhamos fotografado, pudemos ver no bairro como 

um todo, faixas com chamadas para os grupos de oração, outras sinalizações 

que apontavam que “ali”, naquele espaço, funcionava uma sede da Igreja 

Assembléia de Deus. Isso nos faz pensar nas diferentes crenças que são 

cultuadas naquela comunidade, da necessidade de se pensar para além das 

questões materiais imediatas de sobrevivência, mas que ali também as 

pessoas oram, rezam, cultuam, e fazem isso de diferentes maneiras, não são 

iguais também nesta dimensão. 

Perceber estas questões instaladas no Conjunto Habitacional Jardim 

São José II, é importante, pois a própria comunidade sinaliza para as 

instituições educacionais as suas escolhas, suas preferências e necessidades. 

A grande questão é: Como as instituições educacionais abraçam e 

consideram estas sinalizações na construção curricular? A própria comunidade 

evidencia o quanto ela é diversa, o quanto é diferente, multicultural e, é 

exatamente estas questões que, muitas vezes, as instituições educacionais 
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não enxergam ou, ainda, não encontraram formas de trazê-las para o interior 

do desenho curricular. 

Tem lugar ainda nas nossas observações do bairro, os jardins, as 

flores, as pinturas dos prédios que servem ao comércio local, as fachadas de 

madeiras, as ampliações das casas, os bares, as músicas, as reuniões dos 

moradores nas calçadas para conversarem. Estas constatações nos levam ao 

encontro da concepção de cultura de Carlos Brandão, quando ele nos diz que: 

A cultura inclui objetos, instrumentos, técnicas e atividades 
humanas socializadas e padronizadas de produções de bens, da 
ordem social, de normas, palavras, idéias, valores, símbolos, 
preceitos, crenças e sentimentos. Ela abrange o universo do 
mundo criado pelo trabalho do homem sobre o mundo da natureza 
de que o homem é parte. Aquilo que ele fez sobre o que lhe foi 
dado. O homem sujeito que produz a cultura, define-se mais 
por significá-la como um ato consciente de afirmação de si 
mesmo, senhor do seu trabalho e do mundo que transforma, 
do que por simplesmente fazê-la de modo material. Antes de 
ser machado o objeto é o seu símbolo, logo, a relação simbólica 
entre ele e o homem, entre o homem e seus símbolos. É isto o 
que torna o homem um ser histórico, um ser que não está na 
história, mas que a constrói como produto de um trabalho e 
dos significados que atribui, ao fazê-lo: ao mundo, à sua ação e 
a si mesmo, visto no espelho de sua prática. Um ser tornado 
histórico também no sentido de que não existe como uma espécie 
de essência dada ao mundo, mas como alguém a quem a história 
cria ao ser, ela própria, construída por ele. (BRANDÃO, 1985, 
p.20,22). 

 

Esta fala de Brandão (1985) é muito emblemática para nós, aqui 

neste estudo, por mostrar o quanto este ato de transformar o espaço, de dar 

identidade própria, de deixar suas marcas e com elas e por elas mudar o 

espaço indistinto em algo próprio, é uma situação inerente ao ser humano, 

sujeito que produz a cultura e por ela e com ela vai modificando os espaços, 
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transformando em próprio aquilo que é sem mácula, conferindo ao espaço o 

significado de lugar que, segundo Tuan (1983), é entendido da seguinte forma: 

Na experiência, o significado de espaço freqüentemente se funde 
com o de lugar. Espaço é mais abstrato que lugar. O que começa 
como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que 
o conhecemos melhor e o dotamos de valor. [...] Se pensamos no 
espaço como algo que permite o movimento, então lugar é pausa; 
cada pausa no movimento torna possível que a localização se 
transforme em lugar. (TUAN, 1983, p. 6).  

 

É interessante percebermos como o espaço habitado no Conjunto 

Habitacional Jardim São José II foi se transformando em lugar, dotado de 

valores pessoais expressos nas modificações realizadas pelos sujeitos nos 

seus espaços. 

A partir dessa contribuição trazida por Tuan (1983), podemos nos 

questionar porque é tão difícil, muitas vezes, o educando ver a instituição 

educacional como lugar? Como algo próprio? Parte dele mesmo? Espaço/lugar 

que seja interessante de estar, de habitar, de aprender? 

Percebemos, também, o quanto aquelas instituições educacionais 

estavam se mobilizando para trazer a cultura local para o contexto instituinte do 

currículo, o quanto elas estavam preocupadas em ver as mudanças, as 

transformações, o quanto se organizavam para atender aquela comunidade 

considerando seus contextos, suas histórias na construção de um currículo na 

dimensão democrática e emancipatória. Esta constatação de mudança, de 

transformação nos remete ao pensamento de Freire (2001), quando ele nos 

fala da não determinação das coisas, de que não somos ainda, estamos sendo, 

pois estamos nos fazendo pessoas, para ele:  
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As sociedades não se constituem pelo fato de ser isso ou aquilo. 
Sociedades não são, estão sendo o que delas fazemos na História, 
como possibilidade. Daí a nossa responsabilidade ética. Na 
compreensão da História como possibilidade, o amanhã é 
problemático. Para que ele venha é preciso que o construamos 
mediante a transformação do hoje. Há possibilidade para 
diferentes amanhãs. A luta já não se reduz a retardar o que virá ou 
assegurar a sua chegada; é preciso reinventar o mundo. A 
educação é indispensável nessa reinvenção. Assumirmo-nos como 
sujeitos e objetos da História nos tornando seres da decisão, da 
ruptura. Seres éticos. (FREIRE, 2001 p. 39-40). 

 

Estas constatações nos ajuda a pensar na complexidade do 

processo educacional e no desafio de construirmos currículos condizentes com 

as diferentes realidades onde as instituições estão alocadas, pois demanda 

atentarmos para as mais diversas questões apresentadas pelos sujeitos que 

constroem, no dia-a-dia, o contexto em que as instituições educacionais estão 

inseridas. No caso deste, envolvendo um processo de desfavelização, de 

acomodação em outro bairro construído não “por” eles, mas “para” eles, que 

apresenta problemas sociais e uma diversidade cultural que desafia os 

educadores e as instituições educacionais. 

Assim, pensar em um currículo que corresponda à tais questões é 

pensá-lo e organizá-lo de uma forma mais ampla, é pensar em uma expansão 

curricular que, no contexto analisado, foi evidenciado pelo redimensionamento 

do currículo da EMEF Profª Rosa Tomita, após o seu primeiro ano de 

funcionamento, somado à parceria estabelecida com a Unidade FUNDHAS 

Jardim São José, após a sua implantação. 
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Por isso, trazemos na seqüência a dimensão do que foi o 

redimensionamento curricular da escola, bem como a implantação da Unidade 

FUNDHAS Jardim São José, a sua organização, seus propósitos e o seu 

trabalho nesta comunidade, determinando uma parceria entre as instituições na 

dimensão de uma educação integralizadora cujas práticas foram analisadas no 

sentido de flagrarmos as possibilidades das mesmas para a construção de um 

currículo com perspectivas emancipatórias. 

 

 

4.2 – O redimensionamento da EMEF Profª RosaTomita: 

A proposta de uma nova forma de trabalho 

A tentativa de romper com o isolamento da instituição escolar a fim 

de construir um processo de inserção no contexto social na qual ela está 

inserida, fez com que a EMEF Profª Rosa Tomita propusesse para os anos de 

2005 e 2006, em resposta à realidade social e ao contexto escolar específico, 

uma nova estruturação curricular, em caráter experimental, na tentativa de dar 

respostas pedagógicas mais eficientes às necessidades emergentes dos 

educandos que freqüentavam a escola. 

Assim, os educadores da escola, juntamente com os Supervisores de 

Ensino da Secretaria Municipal de Educação elaboraram um “Projeto 

Especial”24, diferenciando todo o currículo da referida escola em relação às 

demais escolas da Rede, que foi aprovado pela Portaria nº112/SME/05. 

                                                 
24 Anexo 03: Projeto Especial da EMEF Profª Rosa Tomita para os anos de 2005 e 2006.  
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O Projeto Especial tem como o objetivo: 

Oferecer condições para que a escola se torne um espaço 
educativo democrático, acolhedor e prazeroso para todos os que 
fizerem parte dela, sendo as relações sociais baseadas no respeito 
à diversidade através de constante troca de aprendizagem. 
(Projeto Especial da EMEF Profª Rosa Tomita). 

 

O objetivo proposto por esse Projeto Especial evidencia um primeiro 

passo do redimensionamento curricular quando a escola se define enquanto 

espaço democrático, no sentido de envolver a todos, educadores e educandos, 

em sua construção cotidiana, ao mesmo tempo em que denota a necessidade 

de aprendizagem da própria escola com a diversidade apresentada, sobretudo 

pelo contexto social. Tal atitude evidencia o reconhecimento por parte da 

instituição educacional que, a inserção em um determinado contexto social, 

não se expressa somente pela instalação da mesma em um determinado lugar. 

É preciso aprender, também, “com” ele a fim de que o objetivo institucional seja 

expressão de um coletivo composto pela relação comunidade – escola, e não 

somente, pela escola. 

Para responder a esse objetivo a escola organizou-se, administrativa 

e pedagogicamente, de forma diferenciada, em alguns aspectos, em relação às 

demais escolas da Rede Municipal. Como nos interessamos, especificamente 

para a construção desta tese, pela realidade do Ciclo I do Ensino 

Fundamental25, nos deteremos em apontar as diferenças desse âmbito. 

                                                                                                                                               
 
25 Ciclo I no contexto educacional da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos é 

compreendido pelos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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O corpo docente da EMEF Profª Rosa Tomita (educadores 

referência26 e educadores especialistas) foi constituído, não pela atribuição de 

aulas na seqüência natural de pontuação de carreira ou aprovação em 

concurso, mas, foi escolhido pela Secretaria Municipal de Educação, 

juntamente com a Orientadora Pedagógica da escola, mediante um processo 

de seleção a partir da adesão dos educadores expressa pela apresentação de 

um projeto de trabalho e entrevista. Os Supervisores de Ensino tiveram o 

cuidado de considerar o perfil dos professores, supostamente, adequado para 

trabalhar com a clientela daquela realidade. O depoimento da Supervisora de 

Ensino responsável pela escola é uma ilustração deste cuidado: 

O professor deveria ser selecionado. Faríamos um processo de 
seleção em que os interessados deveriam encaminhar uma 
proposta que apresentasse um perfil de professor com disposição 
para trabalhar de forma diferenciada, trabalhar com a necessidade 
dos alunos, com os interesses dos alunos, um perfil que tivesse 
facilidade de estabelecer vínculos afetivos com os alunos com 
aquelas características. (Educ E-01). 

 

Romper com a forma clássica de atribuição de aulas realizada pela 

Secretaria de Educação Municipal pode ser considerada uma primeira 

perspectiva na construção de um currículo emancipatório, uma vez que, na 

contra-mão da imposição, a forma de seleção democrática dos educadores, 

abre espaço para que eles se posicionem e se candidatem em função de uma 

identificação possível de ser construída com aquele contexto social. Sem 

dúvida nenhuma, as ocupações profissionais definidas desta forma possibilitam 

um nível de comprometimento muito maior, por parte do educador, do que a 
                                                 
26 É a denominação usada pela Secretaria Municipal de Educação para identificar o profissional 

responsável pela turma. 
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imposição feita por uma seqüência de concurso e de pontuação que, nem 

sempre, correspondem com a capacidade profissional deste educador. 

A jornada de trabalho desse educador também é diferenciada. Sua 

carga horária é distribuída diariamente da seguinte forma: três horas de 

atividade com a classe, uma hora de atividade com o acompanhamento de 

aprendizagem dos educandos e uma hora para estudo, organização do 

trabalho e das aulas, elaboração de materiais e relatórios. Além disso, há a 

dedicação de cinco horas semanais para reuniões pedagógicas, conhecidas 

como Horas de Trabalho Coletivo (HTC), preparados pela Orientadora 

Pedagógica da Escola, destinados, também, à formação contínua dos 

educadores. 

Quanto à organização do tempo escolar, enquanto os educandos das 

demais escolas municipais cumprem uma jornada de cinco horas por dia com o 

mesmo educador, os educandos da EMEF Profª Rosa Tomita cumprem a 

jornada de quatro horas diárias, sendo três horas com o educador referência e 

uma hora com o educador especialista27. Contudo, uma vez por semana cada 

educando participa com o educador referência da classe, do que se 

convencionou chamar acompanhamento de aprendizagem. 

Para tal, o educador divide a turma em grupos pequenos para 

atendimento individualizado e todos os educandos da classe devem freqüentar, 

pelo menos uma vez por semana, o acompanhamento de aprendizagem. 

Outro fator que diferencia esta escola é que tem a recuperação 
paralela para todos os alunos. Então nem chamamos de 

                                                 
27 O educador especialista é aquele que ministra as aulas de Artes, Educação Física e o 

responsável pela Sala de Leitura.  
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recuperação porque é uma escola inteira de recuperação. Esse 
projeto de recuperação intensiva é denominado de 
acompanhamento de aprendizagem. Uma vez por semana todos 
os alunos permanecem uma hora a mais na escola. Então se a 
classe tem 25 alunos, o professor divide a classe em 05 pequenos 
grupos que permanecem com o professor, uma vez por semana, 
para o acompanhamento de aprendizagem. É o momento em que 
o professor fica com um grupo pequeno para trabalhar com 
defasagem específica de cada aluno, além do que é o momento de 
estabelecer um vínculo mais direto com um grupo menor de 
alunos. (Educ E-01). 

 

Esta estratégia de organização do tempo escolar com o objetivo de 

estreitar os vínculos com os educandos, bem como de atender as 

necessidades individuais de aprendizagens dos mesmos, pode ser considerado 

como mais uma ação curricular em prol da emancipação dos educandos, uma 

vez que evidencia o empenho da instituição e dos educadores no processo de 

aprendizagem. Não basta um olhar coletivo, é preciso garantir que cada 

indivíduo faça o seu progresso na construção do conhecimento.   

A formação das turmas também é um diferencial da escola. As 

classes da Rede Municipal são formadas com, aproximadamente, trinta e cinco 

a quarenta educandos por classe. Na EMEF Profª Rosa Tomita as classes são 

formadas com, no máximo, vinte cinco educandos, com o objetivo de viabilizar 

um melhor aproveitamento das atividades de ensino e de aprendizagem 

propostas pelos educadores, bem como favorecer ao educador uma maior 

aproximação dos educandos e a realização de um acompanhamento mais 

sistematizado e individualizado. 
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Como a defasagem faixa etária / escolaridade era grande em 2004, a 

instituição de Turmas de Progressão Continuada foi uma solução encontrada 

para que as extremas dificuldades e lacunas de aprendizagem, apresentadas 

por alguns educandos, fossem superadas. Esse trabalho foi desenvolvido em 

2005 e 2006 de modo que, ao final do ano, vários educandos puderam ser, 

novamente, reintegrados às suas turmas de origem. 

Quanto à organização curricular, percebendo a impossibilidade de 

trabalhar com o currículo oficialmente prescrito pela Rede Municipal de Ensino, 

a EMEF Profª Rosa Tomita optou por compor da seguinte forma: quinze horas 

para o trabalho com as áreas de conhecimento (português, matemática, 

história, geografia e ciências), duas horas para a atividade de Artes, duas horas 

para Educação Física e uma hora para a Sala de Leitura. 

A escola optou por trabalhar os conteúdos das diferentes áreas de 

conhecimento de forma interdisciplinar, a partir da metodologia de projetos, 

com temas definidos a partir do estudo da realidade e interesse dos 

educandos, considerando, obviamente, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

como importantes documentos de apoio no desenvolvimento dos projetos de 

cada turma. 

Em relação à organização curricular, pensamos em trabalhar com 
projetos de aprendizagens. A gente sabe que só o projeto não dá 
conta de tudo o que deve ser trabalhado no ensino, mas a gente 
vai tentando. (Educ E-02). 

 

Nós organizamos os projetos de acordo com as dificuldades que 
os alunos apresentavam, sobretudo, referentes à leitura e a 
escrita, porque todos os nossos projetos estão voltados para a 
leitura e a escrita. (Educ E-02). 
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Os Projetos de Aprendizagem28 — como são conhecidos na escola 

— foram elaborados pelos educadores das diferentes turmas e, ao longo do 

ano, são planejadas as atividades correspondentes a cada projeto, enfatizando, 

sobretudo, o desenvolvimento das habilidades de escrita e leitura, e para 

aqueles conteúdos que não se adequarem aos temas dos projetos propostos, 

seqüências didáticas deveriam ser planejadas pelos educadores. 

Nós tivemos no começo de 2005 uma semana para o 
planejamento. Os educadores se agrupavam por série, discutiram 
o que o educando deveria aprender, decidiram os projetos que iam 
ser desenvolvidos, contanto que a leitura e a escrita fossem 
contempladas. Isso era imprescindível. E o que faltaria a gente ia 
trabalhar com seqüência didática e foi assim que a gente começou 
a nova proposta de trabalho pedagógico. (Educ E-02). 

 

Redimensionar a organização curricular da escola, a partir da 

proposição de trabalhar com os projetos de aprendizagens, em uma 

perspectiva interdisciplinar, foi a maneira encontrada pela instituição de romper 

com a seqüência linear dos conteúdos e a segregação das áreas de 

conhecimento. Evidentemente, que tal opção exige, por assim dizer, muito mais 

dos educadores que precisam envolver-se com o cotidiano dos educandos a 

fim de que os projetos sejam desenvolvidos a partir de suas necessidades. O 

que demonstra a predisposição, por parte dos educadores, em aprender 

estabelecer relações horizontais com os educandos a fim de perceber suas 

reais necessidades e, porque não interesses, no processo de aprendizagem. 

                                                 
28 Anexo 04: Modelo de projetos de aprendizagens desenvolvidos na escola em 2006. 
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Essas relações horizontais estabelecidas com os educandos não 

estão expressas somente no nível pessoal, também são envolvidas pela 

compreensão de que o conteúdo das diferentes áreas de conhecimento, 

mesmo sendo oficializado por um currículo formal, pode ser considerado 

relativo, não tendo o fim em si mesmo. Podemos considerar que, em uma 

proposta de trabalho como essa, mais do que informações veiculadas por 

conteúdos previamente estabelecidos, o desenvolvimento de estratégias 

(como: leitura, escrita, interpretação, criação, reflexão, análise, argumentação, 

levantamento de hipóteses, entre outras) contribui para a construção de 

aprendizagens significativas que tornam os educandos independentes para 

buscar outros conhecimentos considerados importantes para eles. Neste 

sentido, tal proposta de trabalho pode ser considerada uma ação que indica 

perspectivas emancipatórias de currículo.   

Segundo o Projeto Especial, a avaliação da aprendizagem deve ser 

realizada de forma contínua, gerando, bimestralmente, relatórios do 

desenvolvimento do educando, com base nos registros semanais efetuados 

pelos educadores e, semestralmente, atribuir conceitos referentes ao 

aproveitamento escolar conforme os componentes curriculares. 

A avaliação assumida enquanto processo evidencia aspectos 

qualitativos da aprendizagem que, nem sempre, são detectados por 

procedimentos formais de avaliação. É evidente que esta proposta exige muito 

mais dos educadores que precisam observar, constantemente, as respostas 

oferecidas pelos educandos, de forma individual, às propostas pedagógicas 

oferecidas pelos educadores. 
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Embora a necessidade de atribuir um determinado conceito ao 

educando no final de cada semestre, o que está em jogo, em um processo de 

avaliação que se diz contínuo, é a capacidade, que os educadores precisam 

desenvolver em suas práticas, de assumir a avaliação como uma “via de mão 

de dupla” que, ao mesmo tempo, indica o progresso do educando, sinaliza a 

qualidade da ação proposta pelo próprio educador. Ou seja, a avaliação em 

processo também é a expressão da qualidade do trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo educador.  

Outro aspecto a ser considerado no redimensionamento da proposta 

de trabalho da EMEF Profª Rosa Tomita foi o estabelecimento de uma parceria 

com a FUNDHAS (Fundação Hélio Augusto de Souza) que, em 2006 inaugurou 

uma de suas unidades no Conjunto Habitacional Jardim São José II. 

Esta parceria foi proposta para o desenvolvimento de uma 

experiência piloto em educação integral, onde a escola se encarregaria de 

trabalhar com as áreas de conhecimento definidos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e, a Unidade FUNDHAS se encarregaria de desenvolver 

um currículo mais flexível de complementação curricular focada no trabalho 

com Arte-Educação. Mas, o que é a FUNDHAS? 
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4.3 - FUNDHAS: 

Fundação Hélio Augusto de Souza29

A FUNDHAS é uma instituição sem fins lucrativos, criada pela 

Prefeitura Municipal da cidade de São José dos Campos, que tem como 

principal objetivo, atender crianças e adolescentes provenientes de classes 

menos privilegiadas ou de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. 

É o maior projeto social de São José dos Campos, atendendo hoje 

mais de oito mil educandos e garantindo a eles os serviços sociais básicos, 

como apoio educacional, alimentação, saúde, além de orientação pedagógica e 

encaminhamento profissional. 

Com vinte e quatro unidades regionalizadas e instaladas 

estrategicamente em bairros da cidade, a FUNDHAS cumpre uma importante 

atividade social oferecendo, gratuitamente, cursos, projetos e ações de apoio a 

crianças e adolescentes, visando oferecer a eles condições para o seu 

desenvolvimento integral no plano físico, social, emocional, cognitivo, cultural e 

profissionalizante através do trabalho integrado de uma equipe multidisciplinar. 

A FUNDHAS é dividida em três programas específicos: Programa Criança, 

Programa Arte-Educação e Programa Aprendiz. 

O Programa Criança atende diretamente a crianças de 7 a 13 anos 

de idade, em unidades localizadas em bairros periféricos da cidade, consistindo 

em práticas desenvolvidas junto às crianças com ênfase no lúdico, 

aprendizagem e a participação, propiciando-lhes experiências diversificadas 

                                                 
29 Algumas informações foram acessadas no site http://www. fundhas.org.br    
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que favoreçam seu desenvolvimento nos aspectos físico, intelectual, afetivo, 

cultural, recreativo e social.   

As atividades são desenvolvidas em um período de 4 horas diárias, 

de segunda à sexta-feira, em horário diferenciado da escola, e são 

caracterizadas pelas seguintes dimensões: educacional, esporte e lazer, 

cultura, informática, ambiental, social e outras. 

O Programa Arte-Educação atende, atualmente, 1.342 

adolescentes de 13 a 15 anos de idade, em oito unidades regionalizadas, 

desenvolvendo atividades sócio-educativas e proporcionando o conhecimento 

das diversas linguagens artísticas e produção de mídia, como: dança, música, 

rádio, teatro, informática educativa, educacional e orientação profissional. 

No Programa Aprendiz são atendidos diretamente jovens, de 15 a 

18 anos, em unidades regionalizadas, propiciando a formação profissional 

continuada. O adolescente participa de atividades de orientação profissional a 

partir dos 15 anos e é instruído sobre os deveres profissionais, inclusive de 

postura. Posteriormente, opta por um dos 15 cursos pré-profissionalizantes 

oferecidos. Concluído o curso, o adolescente é encaminhado para uma 

empresa parceira, onde desenvolve 06 horas diárias de atividades práticas e 

02 horas diárias de atividades de conceito teórico. 

Para inclusão desses adolescentes no mercado de trabalho a 

instituição mantém convênios com empresas da região. Todos os adolescentes 

atendidos pelo Programa Aprendiz recebem bolsa-auxílio e, aos 16 anos têm 

carteira de trabalho assinada com direitos trabalhistas garantidos. 
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A Unidade FUNDHAS Jardim São José, que estabeleceu parceria 

com a EMEF Profª Rosa Tomita, optou por desenvolver, desde 2006, o Projeto 

Arte-Educação, adaptando-o às crianças e aos adolescentes de 06 a 18, por 

entender que ele é o que melhor responde às necessidades formativas das 

crianças e adolescentes daquele bairro, e à ampliação curricular proposta pela 

parceria com a escola.  

No intuito de dimensionar abrangência deste projeto, acreditamos ser 

importante constar desta tese sua origem, seus desdobramentos, suas 

transformações ao longo dos últimos anos, tempo este em que  surge a 

iniciativa de organização e parceria entre a EMEF  Rosa Tomita e a Unidade 

FUNDHAS Jardim São José. 

 

 

4.3.1 - O Projeto Arte-Educação 

O histórico do projeto Arte-Educação na FUNDHAS, guarda estreitas 

relações com transformações de outros programas e mesmo com o 

posicionamento conceitual que foi sendo redimensionados ao longo dos anos 

no entorno das questões sociais na cidade de São José dos Campos e mesmo 

na instituição. 

Esta história esta vinculada ao COSEMT (Centro Educativo do Menor 

Trabalhador) que em 1985 tinha como meta desenvolver o potencial das 

crianças e dos adolescentes, a partir da valorização do trabalho manual cujo 
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programa foi se reestruturando continuamente frente às dificuldades em 

conseguir professores adequados à função desejada. 

Essa questão evidencia, em muitos momentos da história do ensino 

de arte no país, que a falta de profissionais permitiu que muitos outros, não 

habilitados para tal função, ocupassem o lugar para ministrar as aulas de arte, 

gerando assim, muitas vezes, uma atuação de baixa qualidade, contribuindo 

para que a área de artes não fosse vista como conhecimento, e sim como 

atividade manual.  

Em abril de 1992 a FUNDHAS implanta o Projeto Oficina de Artes, 

objetivando atender crianças de 7 a 11 anos com oficinas de artes, 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades (trabalhos manuais) e da 

coordenação motora das crianças. As atividades eram desenvolvidas seguindo 

temas mensais voltadas às datas comemorativas do mês e envolviam 

máscaras de papel, bonecos em jornal, pipas, trabalhos com argila, pintura em 

madeira com desenhos pirogravados, flores, árvores de papel, tapetes 

artesanais, trabalhos com barbante, colagens, dobraduras, recortes, pintura 

(guache, lápis), desenhos, jogos e cartões para as datas comemorativas. 

De 1993 a 1996 as atividades da FUNDHAS são desenvolvidas em 

uma linha que prioriza as atividades manuais, que ainda guardam uma relação 

muita direta com uma concepção e postura de ensino que concebe a área 

enquanto atividade e não enquanto área de conhecimento, muito diferente do 

que podemos constatar, atualmente, ao analisar as ações desenvolvidas na 

Unidade FUNDHAS Jardim São José, instituição essa, parte do nosso objeto 

de pesquisa, onde tivemos a oportunidade de ver o quanto a conceituação da 
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área de arte foi construída ao longo da sua historicidade, por meio de tentativas 

e busca de uma melhor maneira em atender  o seu público alvo. 

As atividades giravam em torno de projetos de costura, artesanato 

em bambu, com o objetivo de desenvolver o potencial dos adolescentes, 

valorizando o trabalho manual, propiciando meios de garantir a sua 

subsistência após a maioridade. Vemos aí uma preocupação da arte, como 

possibilidade para a geração de renda, uma concepção que centra no saber 

fazer. 

Esta preocupação com a geração de renda, expressa na criação de 

“lojinhas” para venda dos seus fazeres e nas sondagens para ver as aptidões e 

interesses por atividades, nos revela o quanto estes programas que atendem 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, acabam por 

estender as suas preocupações educacionais e por incluir no próprio currículo 

dimensões que extrapolam as proposições da escola formal, como uma 

necessidade de evidenciar que a escola, com o seu currículo, não 

correspondem às necessidades apresentadas por essas crianças e 

adolescentes que, muitas vezes, precisam procurar muito cedo sua 

subsistência. 

De 1997 a 2000 o Projeto Oficina de Artes passou por uma revisão 

metodológica, subdividindo-se em duas divisões: “Programa Adolescente” e 

“Oficinas Profissionalizantes” composta por projetos agrupados por blocos30, 

                                                 
30 Esses blocos eram organizados da seguinte maneira: Bloco 1 (Artesanato, Oficina de Moda, 

Oficina de Pintura  em cerâmica e tecido, Oficina de  artesanato em bambu, madeira e papel, 
Oficina de Lãs e linhas, Oficina de Tear); Bloco 2 (Alimentação - Padaria Escola); Bloco 3 
(Horta orgânica, Jardins, Viveiro, Horta medicinal, Orientadores Ambientais); Bloco 4 
(Marcenaria artesanal, Oficina de viola, Construção Civil, Mecânica, Elétrica, Hidráulica); 
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que os adolescentes freqüentavam que ofereciam oficinas que iam desde a 

preocupação para desenvolver com as crianças e os adolescentes uma 

habilidade, um ofício, passando por outras que tinham como propósito 

estimular e desenvolver a dimensão criadora. 

De 2001 a 2004 são extintos os cursos pré-profissionalizantes e após 

uma reestruturação o Projeto passa a ser denominado Arte e Cultura, 

oferecendo oficinas de: Artes Plásticas; Música; Dança; Teatro; Propaganda e 

Marketing. 

No ano de 2002, a Divisão “Programa Adolescente” iniciou os 

"Intervalos Culturais" que eram espaços abertos de expressão corporal (Teatro, 

Dança, Música, Artes Plástica, Literatura), com a intenção de desenvolver a 

expressão e a apreciação cultural e, em 2003, este programa foi reestruturado 

e passa a ser denominado "Arte-Educação" com oficinas de: Teatro, Música, 

Dança, Artes Plásticas, Vídeo.  

No ano de 2005, o Programa Arte-Educação foi novamente 

reestruturado, passando a funcionar na forma de núcleos com projetos 

interdisciplinares, além de contar com a proposta de Educomunicação, com 

capacitação realizada pela ECA-USP. A faixa etária atendida pelo projeto foi 

ampliada, pois anteriormente os adolescentes permaneciam um semestre 

neste programa. Com a reestruturação, os adolescentes são encaminhados 

aos 13 anos e permanecem até os 15 anos. 

A metodologia e a operacionalização do Programa Arte-Educação 

estão pautados em uma linha sócio-pedagógica-cultural, de forma a garantir o 
                                                                                                                                               

Bloco 5 (Administrativo Comercial, Informática; Auxiliar Administrativo); Bloco 6 (Artes 
Musicais); Bloco 7 (Educação – Cursos, Auxiliar de classe). 
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atendimento das necessidades básicas das crianças e dos adolescentes e a 

práxis social consciente, priorizando o desenvolvimento de ações 

interdisciplinares, a partir da junção de diferentes áreas de conhecimento, 

estruturadas por núcleos, pressupondo um planejamento coletivo e permitindo 

às crianças e adolescentes do Programa a possibilidade de fazer a escolha 

semestralmente pela participação em um dos diferentes núcleos, podendo, 

durante sua permanência no Programa, optar pela continuidade ou 

transferência para outros núcleos. 

As áreas que constituem os núcleos são: Comunicação, Artes 

Plásticas, Dança, Teatro, Música, Sala de Leitura, Educação Ambiental, 

Educação Física e Informática na Educação. 

O planejamento do programa ocorre de forma sistemática, de acordo 

com o calendário semestral. A equipe das unidades constrói coletivamente o 

planejamento, contemplando as diferentes áreas e registram individualmente 

em formulário específico e registros eletrônicos. Os profissionais da equipe 

Multidisciplinar31 monitoram todas as unidades e orientam as equipes de 

acordo com os pressupostos do Programa. 

É feito um acompanhamento social que busca promover ações 

centradas na família, visando a co-responsabilidade e a percepção do seu 

papel na formação da criança e do adolescente a partir de suas demandas e 

                                                 
31 A equipe Multidisciplinar é composta por diferentes áreas de atuação, tendo como objetivo 

principal subsidiar técnica e metodologicamente as ações do programa. A equipe é composta 
por: Orientador Pedagógico; Psicólogo; Psicopedagogo; Professor de Educação Física; 
Monitor de Informática; Coordenador de Educação Ambiental; Assistente Social. 
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necessidades com base nos fatores de vulnerabilidade social, tendo como 

norteador do trabalho as Diretrizes Técnicas do Serviço Social na Instituição. 

É realizado, também, um acompanhamento escolar. A FUNDHAS 

acredita no importante papel que o ensino formal tem sobre a formação das 

crianças e dos adolescentes, para ela o principal sistema de promoção da 

educação básica é a escola formal, portanto é primordial que as crianças e os 

adolescentes permaneçam na escola aproveitando o que ele de melhor tema a 

oferecer. 

A FUNDHAS exerce importante papel na mediação estimulando a 

freqüência e oferecendo espaços que contribuem de forma significativa para 

melhorar o desempenho escolar das crianças e dos adolescentes. Para 

estreitar vínculos com a escola, os profissionais das unidades mantêm contatos 

sistemáticos com o corpo docente da rede formal de ensino. 

Para o funcionamento e a garantia da qualidade de atendimento às 

crianças e adolescentes do programa, as Unidades contam com uma equipe 

composta por: Gestor de Unidade; Assistente Social; Professor I (Informática, 

Sala de Leitura); Professor II (Educação Física); Instrutor de Oficina Escola 

(Teatro, Dança, Artes Plásticas, Música, Comunicação; Técnico Agrícola) e 

Estagiários (Serviço Social; Educação Física; Pedagogia / Normal Superior / 

Letras / Comunicação). 

A avaliação e monitoramento são extremamente importantes para 

dar transparência ao programa, além de verificar os resultados e localizar os 

possíveis problemas, permite mudar estratégias e procedimentos, melhorando 
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assim o desempenho do Programa. O processo de avaliação é realizado de 

forma sistemática e contínua, com a participação dos profissionais, das 

crianças, adolescentes e famílias. 

É no contexto do Projeto Arte-Educação que a Unidade FUNDHAS 

Jardim São José desenvolve seu trabalho com 603 crianças e adolescentes 

que também freqüentam a EMEF Profª Rosa Tomita. Passamos a refletir, na 

seqüência, a relação que a Unidade estabeleceu com a comunidade, no início 

de suas atividades, redimensionando, assim, o conceito e as ações acerca da 

parceria estabelecida com a escola, bem como, a organização de um currículo 

em uma dimensão integralizadora e emancipatória. 
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4.3.2 - A Unidade FUNDHAS 
 Jardim São José e suas ações com a comunidade    

em uma dimensão criadora e educadora da arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Imagem 11 – Atividade realizada com os alunos nas ruas da comunidade pela oficina  

                      de fotografias. 
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A unidade da FUNDHAS Jardim São José foi inaugurada em abril de 

2006 e atende, atualmente, 603 crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos 

divididos no período vespertino e matutino e, 60 adolescentes, na faixa etária 

de 14 a 16 anos, no período noturno, trabalhando com a proposta do Programa 

Arte-Educação onde as práticas artísticas e de comunicação tornam-se a base 

das atividades educativas desenvolvidas com as crianças e adolescentes. 

As crianças e adolescentes são organizados por turmas e idades 

com determinadas fases pré-estabelecidas, funcionando pela manhã e tarde 

atendendo os educandos no período contrário ao que freqüenta a EMEF Profª 

Rosa Tomita, e ainda tem um horário especial de atendimento (vespertino) 

para os adolescentes de 16 aos 18 anos.   No período noturno, duas vezes por 

semana, as mães da comunidade participam da oficina de ginástica32. Nos 

finais de semana a unidade permanece aberta, onde são realizadas atividades 

por meio de parcerias que mantém com outras organizações. 

A proposta do Programa Arte-Educação sofreu adequações na 

Unidade, em função das particularidades da mesma, como a necessidade e a 

percepção dos corpos das crianças, das suas capacidades e necessidades 

motoras, dos diferentes ritmos, dos comportamentos, das relações que iam 

sendo estabelecidas, as sinalizações que a própria comunidade oferecia aos 

educadores, e principalmente a maneira como os educadores da unidade 

acolhiam tais sinalizações. 

O início da parceria estabelecida entre a escola e a unidade, logo 

após a inauguração da Unidade FUNDHAS, sofreu um período de 

                                                 
32 A atividade de ginástica é ministrada pela Secretaria Municipal de Esportes. 
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estranhamento por parte dos educadores das duas instituições, o que nos 

mostra os desafios que são vivenciados pelas duas instituições com a 

construção de um processo educativo coletivo, como afirma uma das 

supervisoras da FUNDHAS: 

Tem um relatório que fiz eu usei o termo que a gente tinha passado 
por um período de estranhamento mútuo, e pediram para eu tirar 
esse termo que acharam muito pesado. Mas eu acho que 
estranhamento é uma coisa normal nas relações humanas. Porque 
as pessoas ficam receosas de que vai ajudar ou não, vai ter que 
mexer no meu projeto ou não, se a gente vai conseguir conversar 
ou não. Tivemos queixas iniciais “de que os moleques pioraram 
depois que a FUNDHAS inaugurou”, “eles estão indisciplinados”, 
tivemos reuniões semanais e esse questionamento era muito 
presente. Mas a coisa ficou tão insistente que a FUNDHAS 
começou a externar “puxa vida, não confiam na gente”, “não 
querem conhecer o nosso trabalho”, as portas estavam abertas, 
mas as pessoas não iam e chega questionando o nosso trabalho. 
Tivemos reuniões sérias, desagradáveis. Eles queriam projeto 
pedagógico, grade horária, os horários, que hora o menino entra o 
que ele faz, que hora ele sai. Eu falei, gente o que é isso, a 
FUNDHAS tem 20 anos de existência, é uma política pública como 
a educação é, tem toda uma história no município, dê tempo ao 
tempo, é uma clientela diferenciada, múltiplas necessidades. Não 
foi tranqüilo no início, mas as duas instituições priorizaram que a 
gente tivesse espaço de conversa, a gente foi discutindo os 
problemas maiores, mas o próprio estranhamento das duas 
instituições, do que se poderiam fazer juntos, porque as duas 
instituições não sabiam trabalhar juntos, a FUNDHAS sempre 
trabalhou sozinha, a escola sempre trabalhou sozinha, e uma não 
se intrometia nas questões e no desenvolvimento do trabalho da 
outra. A parceria se ocupava somente de saber se a criança 
estava vindo ou não, e é o que existe até hoje e solicitavam que a 
gente fazia visitas domiciliares, porque a gente tem essa prática e 
a escola não. Agora, é outro tipo de parceria, a gente tem que 
pensar em um projeto pedagógico comum, ou como ajudar no 
tema que a escola está trabalhando. Não foi fácil. (Educ F-02) 
 

É interessante percebermos que quando se reporta à parceria a 

supervisora nos fala do “estranhamento” comum no início de qualquer relação 
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humana, ela o vê enquanto um posicionamento da própria natureza humana, 

ela não o nega, acata, enquanto outros a pedem para retirar a palavra do 

relatório. Esta reflexão nos leva a reconhecermos a existência dos nossos não 

saberes e das nossas limitações, e que para avançarmos só é possível se 

assumirmos a condição de sujeitos “inacabados”, inclusive enquanto 

instituições. 

O estranhamento também se dá em nível de concepção de currículo. 

Tem-se, de um lado uma escola que apresenta uma proposta formal de 

trabalho, com as exigências do sistema, da obrigatoriedade dos conteúdos 

curriculares, das áreas de conhecimento, dos horários, do cumprimento dos 

dias letivos, da permanência em sala de aula, entre outros elementos que 

caracterizam a escola, e do outro lado, tem-se uma instituição não formal que 

concebe a educação e o currículo de forma mais ampla e flexível, na dimensão 

do Programa Arte-Educação que privilegia atividades mais lúdicas e informais, 

que passam, a partir daquele momento, a trabalharem juntas. 

Este estranhamento na dimensão curricular demonstra, também, a 

fragilidade na constituição de um grupo que, apesar de estabelecem uma 

parceria com um objetivo comum, as diferenças institucionais e pessoais 

afloram na tentativa de sobreposição de uma instituição sobre a outra. 

Neste sentido, o pensamento de Madalena Freire contribui para 

aprofundarmos essa dimensão, uma vez que ela define, de uma forma muito 

intensa e sensível, o conceito de grupo. 

Um grupo se constrói através da constância da presença de seus 
elementos, na constância da rotina e de suas atividades. Um grupo 
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se constrói na organização sistematizada de encaminhamentos e 
intervenções por parte do educador, para a sistematização do 
conteúdo em estudo. Um grupo se constrói no espaço heterogêneo 
das diferenças entre cada participante. Da timidez de um, do 
afobamento do outro; da serenidade de um, da explosão do outro; 
do pânico velado de um, da sensatez do outro; da seriedade 
desconfiada de um, da ousadia do risco do outro; da mudez de um, 
da tagarelice do outro; do riso fechado de um, da gargalhada 
debochada do outro; dos olhos miúdos de um, dos olhos 
esbugalhados do outro; da lividez do rosto de um, do encarnado do 
rosto do outro. Um grupo se constrói enfrentando o medo que o 
diferente e o novo provocam, educando o risco de ousar. Um 
grupo se constrói na cumplicidade do riso, da raiva, do choro, do 
medo, do ódio, da felicidade e do prazer. (FREIRE, M., 1997, 
p.23).  

 

Esta concepção de grupo dimensiona também o quanto que a 

organização dos educandos também segue um caminho, que muitas vezes se 

mostra conflituoso e por isso o programa tem que se reorganizar, como tem 

que se reorganizarem as instituições educacionais quando reconhecem que a 

comunidade é difícil, que é clientela é diferenciada, com múltiplas 

necessidades, com uma realidade que deveria ser dimensionada pelas 

instituições. 

Antes de inaugurar a unidade veio uma demanda da diretora da 
FUNDHAS dizendo que lá é uma comunidade específica, que foi 
formada de um jeito x, que não dá pra chegar e ir colocando coisas 
na cabeça do pessoal. Eles estavam em um histórico de violência, 
estava muito complicado. O foco do trabalho na unidade é 
trabalhar com a comunidade. Tivemos uma formação com um 
profissional de fora, ele veio e deu uma formação para a equipe 
para trabalhar com a educação comunitária. Ele deu tarefas pra 
gente fazer, mapeamento do bairro, conversar com as famílias, 
antes da FUNDHAS abrir as portas, desde janeiro de 2006 a 
FUNDHAS estava lá em capacitação, circulando no bairro, 
conversando com os meninos, tinha profissional que já conhecia 
os meninos de outros espaços da FUNDHAS mesmo, porque na 
medida que foi inaugurada aquela unidade os meninos que 
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estavam em outras unidades foram transferidos para lá, e as 
famílias não queriam, teve muita resistência. (Educ F – 02) 
 

 

Este depoimento é categórico. Ele nos traz um momento de 

dificuldade, mas ao mesmo tempo a predisposição para ver, para extrapolar os 

muros da instituição, para ir até a comunidade, chegar até as pessoas, ver 

aquilo que elas trazem nas suas bagagens físicas, materiais e existenciais. 

Este posicionamento revelado é coerente com o próprio histórico do 

Programa Arte-Educação na instituição, que caminhou de uma orientação 

tecnicista, para atingir uma postura que assume a Arte-Educação de uma 

forma critica, vinculada às questões sociais, ávidas por entrelaçar os saberes 

da comunidade com aquilo que os educadores iam organizar na construção do 

currículo. Esta postura nos remete às idéias de Efland (2005) que nos 

apresenta o papel da arte na vida humana: 

A função das artes através da história cultural humana tem sido e 
continua a ser a de "construção da realidade". Isto não tem sido 
fundamentalmente alterado pelas investidas do pós-modernismo. A 
arte constrói numerosas representações do mundo, as quais 
podem ser sobre o mundo real ou sobre mundos imaginários, 
inexistentes, mas a inspiração humana continua podendo criar 
uma realidade diferente para cada um deles. A realidade social 
inclui tais coisas como dinheiro, propriedade, sistemas 
econômicos, classes sociais, gênero, grupos étnicos, governos, 
sistemas de cerimoniais religiosos e crenças, linguagens e 
similares. As artes são representações simbólicas dessas 
realidades. As artes são importantes pedagogicamente porque 
espelham essas representações de forma que podem ser 
percebidas e sentidas. Diferentes grupos de pessoas têm 
inventado diferentes construções da realidade para vivê-la. 
Comunicam-se acerca da realidade dentro de diferentes sistemas 
de representação, incluindo sua arte. Nenhum conjunto de mitos e 
narrativas pode capturar a totalidade da verdade. Algumas 
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verdades vêm de tradições mnemônicas, transmitidas pelos pais 
ou pelos mais velhos. Outras vêm da mídia, das estratégias de 
propaganda em massa e vias eletrônicas de comunicação. Cada 
indivíduo, homem ou mulher, cria sua imagem mental do mundo 
dessas várias fontes, tentando obter um sentido do mundo através 
da reflexão e do entendimento. (EFLAND, 2005, p.183). 

 

 As práticas desenvolvidas pelos educadores da FUNDHAS vão de 

encontro com a concepção de Efland, uma vez que ao iniciar o trabalho, 

procuraram estabelecer uma sintonia com a comunidade, a fim de colherem 

suas histórias para que estas pudessem fazer parte do currículo, dos seus 

planejamentos. Um currículo que contemplasse os anseios das pessoas, onde 

elas pudessem se reconhecer refletidas, nos seus saberes, anseios, 

necessidades e histórias, um currículo com perspectivas emancipatórias que 

também pode ser analisado a partir dos registros fotográficos que permeiam 

este sub-capítulo. 

É interessante a maneira como as proposições vão de encontro à 

necessidade de aproximação do seu bairro, da sua paisagem, das suas ruas, 

guiados por uma prática pedagógica que os colocam enquanto sujeito ativo da 

aprendizagem, instigando-os à uma situação de escolha, de opção,  em fazer 

recortes das suas preferências, daquilo que estão acostumados a ver e daquilo 

que o educador intervem, possibilitando a ampliação e a criticidade deste olhar. 
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Imagem 12 – Atividade realizada com os alunos nas ruas da comunidade pela oficina  

                      de fotografias. 



 136

Ferraz e Fusari (1993), nos mostram o quanto esta prática 

desenvolvida nesta instituição está em sintonia com uma educação artística 

atualizada para cada um daqueles que dela  fizer parte. Para estas autoras: 

desde muito pequena a criança participa das práticas sociais e 
culturais de sua familia, de seu meio, enfim dos grupos com os 
quais convive. Gradativamente, ela vai descobrindo o mundo fisico, 
psicologico, social, estetico e cultural que lhe é apresentado pelos 
adultos(e outras criianças) no dia-a-dia. A sua formação como 
sujeito em processo de humanização vai se estruturando a partir 
das experiencias assimiladas em interação com as outras pessoas. 
É pois inserida  no ambiente afetivo e cultural que a criança vai 
desenvolver seu processo de socialização. (...) é na cotidianidade 
que os conceitos sociais e culturais são construidos pela criança, 
por exemplo, os de gostar, desgostar, de beleza, feiúra etc. Esta 
elaboração se faz de maneira ativa, a criança interagndo 
vivamente com as pessoas e sua ambiencia. (FERRAZ e FUSARI, 
1993, p.41 - 42). 

 

Podemos perceber o quanto a Arte e a Arte-Educação 

contemporânea, é interdisciplinar, dialoga com os vários saberes e neste caso 

aqui, o fato de saírem para os “mapeamentos” dos seus espaços, sejam eles 

internos e externos, estes educadores estão possibilitando aos educandos a 

vivência da dimensão existencial e simbólica do lugar, favorecendo que a 

experiência vivida, adquirida e construída por cada um deles ganhe sentido, 

seja para atualizarem suas histórias, trazidas pelo processo de deslocamento, 

ou mesmo para criar vínculos cada vez mais íntimos com aquele espaço, que 

pouco a pouco vai-se transformando em lugar. 
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                  Imagem 13 – Atividade realizada com os alunos nas ruas da comunidade pelo  
                                        Núcleo de comunicação 
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Falamos de um tempo de profundas transformações sociais, 

econômicas, políticas, tecnológicas e culturais. De um tempo onde perdemos 

as certezas, a estabilidade permanente, que são características que afetam e 

alteram, sistematicamente, a forma de conceber os processos educacionais, 

onde ensinar e aprender foram e estão sendo, constantemente, 

redimensionados. Neste sentido, não dá para conceber mais um processo de 

ensino e de aprendizagem pautado na cópia, na memorização e na repetição. 

O mundo contemporâneo clama por sujeitos autônomos, criadores de 

caminhos e de estratégias e as instituições educacionais são considerados 

como um dos espaços privilegiado e necessário para isso. 

Neste sentido, precisamos de instituições que garantam a todos o 

desenvolvimento e ampliação de suas capacidades para se combater as 

desigualdades, cada vez maiores, e o acesso a arte e a cultura que, muitas 

vezes, se restringem a uma minoria. Sabemos que nem sempre as instituições 

educacionais foram assim, que nem sempre o contexto sócio-econômico-

cultural de uma determinada comunidade foi considerado nas organizações e 

nas construções curriculares. Na verdade, trazemos marcas de um processo 

educacional e de um currículo onde a imposição de modelos, a memorização, a 

fragmentação do conhecimento, sempre se fizeram presentes. Romper com 

esse modelo de instituição educacional e de formação é o que pudemos ver 

nas iniciativas desta instituição. 
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Imagem 14 – Início da construção do Conjunto Habitacional Jardim São José II 
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Podemos afirmar que as práticas educativas desenvolvidas pela 

FUNDHAS, pautam-se na busca de caminhos mais integradores, para que 

possa formar os educandos com uma visão sistêmica, sem dicotomizar o 

conhecimento que ainda se mostra tão fragmentado. 

A parceria entre EMEF Profª Rosa Tomita e Unidade FUNDHAS 

Jardim São José vai ser uma proposta em que as duas instituições se sintam 

impelidas, conjuntamente, na busca de caminhos integradores, onde o 

conhecimento possa ser entendido como uma construção que ajude os 

educandos a olhar o mundo, situar-se no mundo e transformar o mundo. 

Reconhecer que o trabalho com Arte-Educação, proposto pela 

Unidade FUNDHAS, pode ser entendido como uma forma de trabalhar com o 

conhecimento por meio dos sentidos, do conhecimento imediato, de forma 

concreta, impulsiona a Escola no desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

que religue estes saberes, com aqueles considerados formais, na busca de um 

ser humano que possa se mostrar na sua inteireza.  

Esta intenção de trabalho culminou na organização de um currículo 

em uma dimensão integralizadora das duas instituições, com o objetivo de 

favorecer que os educandos sejam protagonistas na construção do 

conhecimento, e os educadores enquanto agentes decisivos nas proposições e 

na mediação para a construção destes saberes, em uma perspectiva 

emancipatória. 
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4.3.3 - A organização do currículo 

em uma dimensão integralizadora 

A primeira identificação possível de se fazer na organização do 

currículo escolar que intenciona uma perspectiva emancipatória, diz respeito a 

capacidade que os educadores da EMEF Profª Rosa Tomita, juntamente com 

os Supervisores da Secretaria de Educação Municipal, tiveram para reconhecer 

nas “entrelinhas” e nas evidências dos acontecimentos daquele primeiro ano de 

funcionamento da escola (2004), descrito no capítulo anterior, a necessidade 

de romper com um currículo prescrito por uma determinada política 

educacional do município — que estabelece um currículo mínimo, padronizado, 

que deveria ser comum a todas as escolas da Rede de Ensino — para propor 

uma nova forma de organização curricular integral, em parceria com a Unidade 

FHUNDAS Jardim São José, capaz de responder às necessidades e as 

peculiaridades da população do Conjunto Habitacional Jardim São José II. 

As modificações estruturais e administrativas, apresentadas no 

capítulo anterior, com a proposição do “Projeto Especial” trazem em seu bojo 

uma nova forma de selecionar os profissionais que deveriam se envolver 

naquele cotidiano educacional específico, uma proposta de reorganização do 

tempo escolar, uma maneira diferenciada para a formação de turmas, um 

acréscimo do horário de estudo para os professores. Estas mudanças foram 

indispensáveis para dar suporte às transformações pedagógicas necessárias 

para a construção de um currículo que respondesse à realidade emergente 

daquele contexto. 
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Especificamente, no que diz respeito à proposta pedagógica, o 

Projeto Político Pedagógico da escola previa em 2004 a seguinte organização 

curricular: 

Ciclo I 
número de aulas / semana Componentes Curriculares 
1º 2º 3º 4º 

Português 07 07 06 06 

História 02 02 03 03 

Geografia 02 02 03 03 

Ciências 03 03 04 04 

Matemática 07 07 05 05 

Ed. Física 02 02 02 02 

Base 

Nacional 

Comum 

Artes 02 02 02 02 

Total da Base Comum 25 25 25 25 

                             Quadro 2: Proposta Curricular vigente na escola em 2004. 

Esta estrutura é tipicamente o modelo de uma organização curricular 

formal, fragmentada e compartimentalizada, cujo objetivo está centrado na 

veiculação de informações e não na construção do conhecimento. O 

estabelecimento de um determinado número de aulas por semana das 

diferentes áreas do conhecimento evidencia, também, que algumas áreas 

específicas, como Português e Matemática, são consideradas mais importantes 

do que as demais, conseqüentemente, demandam um número maior de aulas 

por semana. 

 É sabido que, nesta forma de organização curricular, o livro didático 

é, em geral, a única fonte informativa, pressupondo, implicitamente, que existe 

um único perfil de formação desejada para os educandos; que os educandos 

utilizam-se da mesma estratégia para compreender qualquer informação; que o 

conhecimento veiculado no ambiente educacional é totalmente 
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descontextualizado; e que a repetição de algumas informações decoradas é 

suficiente para a realização de uma avaliação em que o educando deve, 

apenas, demonstrar o que memorizou a respeito de um determinado 

componente curricular. 

O reconhecimento de que tal estrutura não garantia à escola o 

desenvolvimento de sua função e muito menos um percurso de aprendizagem 

significativo para os educandos, fez com que os educadores da EMEF Profª 

Rosa Tomita rompessem com esta estrutura posta e concebessem uma 

reestruturação curricular, em uma lógica totalmente diferenciada da proposta 

anteriormente, porém adequada às necessidades educacionais e sociais dos 

educandos. 

Um primeiro aspecto a ser destacado, é que a forma integrada de 

compreender o currículo que pressupõe a possibilidade de trabalhar com os 

componentes curriculares definidos nacionalmente, sem a necessidade de 

seguir uma mesma ordem que caracteriza a estrutura lógica dos conteúdos por 

disciplinas. É o que podemos verificar na proposta pedagógica descrita no 

“Projeto Especial” (2005 – 2006) que prevê como estrutura curricular, a 

seguinte organização: 
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Base Nacional Comum Ciclo I 
Horas / semana 

Português, Matemática, História, Geografia, Ciências 15 

Artes 02 

Educação Física 02 

Projeto – Sala de Leitura 01 

Total da Base Comum 20 

  

Ações Educativas Complementares  

Enriquecimento Curricular 15 

Carga Horária Total Semanal 35 

           Quadro 3: Proposta Curricular vigente a partir de 2005 com o Projeto Especial.  

Embora percebamos que Artes, Educação Física e Sala de Leitura 

são assumidas na estrutura curricular como áreas a serem trabalhadas 

separadamente dos componentes curriculares convencionais (Português, 

Matemática, História, Geografia, Ciências), inclusive com profissionais 

especializados, a integração dos profissionais e dos conteúdos é perceptível. 

Sendo assim, é possível inferir que existe a tentativa de construir um trabalho 

não fragmentado, onde tais áreas são tratadas em igual importância e os 

diferentes campos de conhecimento são considerados meios para a 

compreensão do contexto social, a partir dos projetos de aprendizagens que 

são desenvolvidos pelos educadores e educandos. 

O segundo aspecto a ser destacado nesta estrutura curricular é a 

inserção das ações educativas, que no projeto são chamadas de 

complementares, desenvolvidas em horário inverso ao das atividades 

escolares, a partir da parceria estabelecida com a Fundhas, a partir de 2006, 

possibilitando ampliar a concepção curricular para além das áreas de 

conhecimento, tradicionalmente trabalhadas na escola, bem como desenhar o 
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currículo em uma dimensão integral, objetivando o desenvolvimento dos 

educandos no plano físico, social, emocional, cognitivo e cultural. 

Embora reconhecendo que a escola é o espaço do currículo formal, 

que segue os parâmetros nacionalmente definidos para as diferentes áreas de 

conhecimento, a FUNDHAS, enquanto instituição parceira, pode trabalhar com 

mais flexibilidade, ancorando suas atividades nas demandas emergenciais da 

comunidade, bem como desenvolvendo um programa baseado na proposta de 

Arte-Educação e Comunicação, possibilitando a expressão, a criação, a 

experimentação e investigação nos diferentes projetos oferecidos, 

oportunizando, assim, a formação integral. 

As ações educativas complementares desenvolvidas pela Unidade 

Fundhas Jardim São José apresentam o seguinte desenho curricular: 

Núcleos Horas/Semana 

Arte-Educação: teatro, dança, artes plásticas, música. 

Comunicação: rádio, jornal, vídeo, fotografia, leitura. 

Informática aplicada à educação 

Esporte/Lazer 

Educação Ambiental 

Higiene Pessoal e Formação de Atitudes 

15 

Quadro 4: Composição Curricular da Unidade Fundhas São José. 

Tais ações educativas complementares integradas no desenho 

curricular da Unidade FUNDHAS São José, embora sejam interpretadas no 

“Plano de Trabalho para o Projeto de Ensino Integral EMEF Profª Rosa Tomita 

– FUNDHAS”33, como atividades de enriquecimento curricular, não são 

assumidas na perspectiva de complementação curricular, ou como aquilo que 
                                                 
33 Anexo05: Plano de Trabalho para o Projeto de Ensino Integral EMEF Profª Rosa Tomita – 

Fundhas. 
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falta a uma instituição e precisa ser adicionado por outra. Muito pelo contrário, 

são, cada vez mais, assumidas como parte integrante de um único currículo 

construído no cotidiano das duas instituições, uma vez que propiciam 

aprendizagens que não se complementam, mas que se integram em um único 

processo de construção de conhecimento. 

 A compreensão de que as atividades desenvolvidas pelas duas 

instituições são provenientes de conhecimentos de natureza diferenciada, 

porém, com o mesmo grau de importância, e que são necessários ao 

desenvolvimento dos educandos, é comum aos educadores de ambas as 

instituições. É o que evidencia o testemunho de uma educadora: 

A FUNDHAS tem conteúdos específicos e os dois (escola e 
FUNDHAS) são importantes e apresentam oportunidades de 
aprendizagens diferentes. Nós não vamos complementar os 
conteúdos dados pela escola. Nós estamos desenvolvendo 
conteúdos que são importantes tanto quanto. Nós não 
complementamos o ensino escolar, mas complementamos o 
currículo escolar. O trabalho que é desenvolvido na FUNDHAS 
auxilia as aprendizagens do currículo formal. A gente acredita que 
essa aprendizagem vai contribuir de alguma forma na 
aprendizagem do educando também na escola. É uma mudança 
de foco. (Educ F – 03). 

 

A compreensão da integração curricular apresentada pela parceira 

Escola X FUNDHAS está para além da idéia de complementação de um 

currículo que se mostra incompleto, e que não abarca as necessidades 

formativas e de aprendizagens de educandos reais daquele contexto. 

Tal parceria não evidencia a incapacidade de uma instituição frente 

ao desafio educacional apresentado pela contemporaneidade, que se mostra, 
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cada vez mais, exigente e complexo. Muito pelo contrário, a parceria 

estabelecida entre duas instituições com características distintas evidencia o 

reconhecimento de que a escola, instituída e organizada (administrativa e 

pedagogicamente) da forma como está, não dá conta, sozinha, de construir, 

em seu cotidiano, um currículo que humanize, que supere a alienação e que 

potencialize a transformações. Em outras palavras, um currículo com 

perspectivas emancipatórias, cujas práticas passam a ser analisadas no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

 

O CURRÍCULO COM PERSPECTIVAS 

EMANCIPATÓRIAS: 

O QUE DIZEM AS PRÁTICAS 

 

 

A investigação educativa, 
propõe transpor o vazio entre a teoria e a prática, 

entre a investigação e a ação, 
formando e transformando o conhecimento e a ação 

dos que participam na relação educativa, 
experimentando ao mesmo tempo que 

investigando ou refletindo sobre a prática.  
(GÓMEZ, 1998) 
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A inserção no cotidiano educacional proporcionou agrupar dados — 

a partir das observações realizadas, dos depoimentos e dos registros 

documentais — que nos permitiram olhar para além destes mesmos dados e 

compreender os modos pelos quais os fazeres, bem como os saberes, 

pedagógicos no interior das duas instituições educacionais revelam a 

construção de um currículo dinâmico, vivo, que ultrapassa as expressões 

veiculadas nos documentos formais. 

Considerando esta dinamicidade do currículo, seu caráter 

processual, e consciente de que os saberes / fazeres dos educadores na 

relação ensino-aprendizagem, são construídos na complexidade do cotidiano 

educacional, é possível ajustar o olhar investigativo e desvelar nas ações e nas 

intenções, em uma abordagem micro do processo educacional, alguns 

princípios que evidenciem a construção de um currículo com uma perspectiva 

emancipatória. 

Quando apresentei, no capítulo primeiro, o conceito de emancipação 

como termo relacionado as possibilidades de, no interior de uma sociedade 

democrática, as pessoas serem capazes de atingir níveis, cada vez mais, 

independentes de ser, estar e de fazer nessa sociedade, de ser capaz de tomar 

decisões conscientes, de superar relações contraditórias em benefício de uma 

melhor qualidade de vida para todos, procurei mostrar, também, que isso só é 

possível, em termos educacionais, se os educadores forem capazes de 

construir um processo educacional humanizante e potencializador de 

mudanças pessoais e coletivas, cuja construção tem sua efetivação no 

cotidiano educacional. 
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Inúmeros são os temas incluídos nessa temática, principalmente, 

quando considerado a complexidade do universo onde a pesquisa foi realizada. 

Isto é, o envolvimento de duas instituições educacionais, uma formal e outra 

não formal, organizadas em função da realidade apresentada nos dois 

capítulos anteriores. 

Ao reconhecer e respeitar ainda os limites desta tese, bem como os 

meus próprios, queremos evidenciar, neste diálogo, aquelas ações, idéias, 

iniciativas, concepções, tentativas, acertos e erros que — por mais corriqueiras 

e pequenas que possam parecer — traduzem a essência e/ou indícios da 

construção de um currículo com perspectivas emancipatórias no “chão” das 

instituições educacionais pesquisadas. 

A partir do referencial teórico do qual nos valemos nesta pesquisa 

evidenciado no primeiro capítulo, consideramos que um currículo com 

perspectivas emancipatórias pode ser identificado como aquele que apresenta 

em seu processo de construção os seguintes indicadores: 

 A organização do currículo em uma dimensão integralizadora, 

que foi trabalhado no capítulo anterior por entender que esta 

questão faz parte de contexto instituinte. 

 A importância da inserção das características do contexto e da 

cultura dos educandos no desenho curricular. 

 O trabalho coletivo no desenvolvimento da profissionalidade. 

 O espaço físico institucional enquanto organização favorecedora 

do trabalho coletivo e criativo.  
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 A sala de aula como espaço e tempo para as relações dialógicas 

e articulação dos discentes – docentes. 

   As relações interpessoais pautadas na valorização da 

subjetividade dos educandos.  

   As ações pedagógicas e a constituição da emancipação 

curricular a partir: do contrato pedagógico estabelecido entre 

educadoras e educandos; da definição de metodologias de 

trabalho; do conteúdo curricular e do sentido emancipatório da 

avaliação. 

Nas duas instituições pesquisadas, ao longo desta investigação, 

percebemos, e descrevemos nos dois capítulos anteriores, o quanto suas 

características são peculiares. No entanto, a partir das particularidades de cada 

instituição, foi possível identificar aspectos, relacionados acima, que 

contribuíram para a nossa reflexão e que nortearam a análise na direção de 

flagrar quais são as práticas que contribuem para a construção de um currículo 

com perspectivas emancipatórias, respeitando, obviamente, os limites reais 

encontrados no próprio cotidiano que interferem nas possibilidades que os 

educadores encontram para desenvolver práticas transformadoras. 

É o que passamos a apresentar neste momento.  
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5.1 - A cultura do contexto e dos educandos 

no cotidiano educacional 

Entender que a cultura, dos educandos e do contexto em que as 

instituições educacionais estão situadas, é um dos elementos estruturantes na 

construção de um currículo com perspectivas emancipatórias, nos impulsiona 

reconhecer como se efetiva a intersecção entre esta cultura e o cotidiano 

educacional pesquisado. 

Como foi analisada nos capítulos anteriores, a cultura do Conjunto 

Habitacional Jardim São José II motivou o redimensionamento das instituições 

educacionais, a fim de que as mesmas correspondessem às necessidades 

formativas dos educandos que delas fizessem parte. 

Estabelecer um vínculo entre as instituições e a comunidade foi uma 

condição sine qua non para o desenvolvimento do trabalho educativo no 

contexto em questão. Assim, longe de estabelecer comparações entre as 

ações desenvolvidas por cada instituição (Escola e FUNDHAS), esta reflexão 

está centrada na tentativa de compreender como cada instituição, a seu modo 

próprio, desenvolveu tais iniciativas para o estabelecimento deste vínculo com 

a comunidade. 

As primeiras experiências vivenciadas pelos educadores das duas 

instituições revelavam certo estranhamento dos mesmos em relação ao 

contexto da comunidade. O histórico da constituição do bairro, os eventos 

relacionados ao tráfico, à violência, as notícias veiculadas sobre o bairro nos 

meios de comunicação social local, entre outros fatores, foram eventos que 
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contribuíram para a construção do imaginário dos educadores sobre aquela 

comunidade (como: ouviram falar muito mal do bairro”; “é um lugar muito 

perigoso”; “as crianças e adolescentes são violentas”) que interferiram, de certa 

forma, na aproximação dos mesmos com os membros da comunidade, bem 

como no desenvolvimento de um trabalho educativo, como pode ser verificado 

no depoimento abaixo: 

A gente veio para cá armada da cabeça aos pés, porque o que a 
gente ouvia dessa escola era assim: os alunos aqui batiam, 
espancavam os professores, só via marginal. A gente tinha uma 
idéia de que o bairro era no meio do mato, encontrava com as 
pessoas armadas na rua, que não era um bairro, era um buraco 
onde eles tinham jogados os bandidos. (Educ E – 05). 

 

Este imaginário construído, a princípio, pelos educadores, revela, por 

um lado, o quanto a formação profissional dos educadores se mostra tão 

alienada da realidade social do Brasil. Enquanto educadores, e os próprios 

cursos de formação, ainda alimentam o “sonho” de trabalhar em salas de aula 

ideais, com educandos “perfeitos”, sem problemas de aprendizagens, sem 

problemas sociais, entre outras ilusões que são alimentadas e que, de certa 

forma, desequilibram a atuação profissional quando o educador se depara com 

a realidade e o contexto educacional que se mostra, cada vez mais, complexo 

em função, também, das questões sociais, culturais e econômicas da 

população. 

Considerar que as relações entre o educador e os educandos, entre 

o ensino e a aprendizagem não são estabelecidas em meio a conflitos 

provenientes, também, do contexto cultural em que os educando vivem, é uma 
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ingenuidade pedagógica que impede um olhar mais aprofundado para este 

contexto, na tentativa de acolher sua história, compreender as manifestações 

de sua cultura e desenvolver práticas pedagógicas que contribuam para com a 

formação dos educandos. 

Por outro lado, também foram essas manifestações que despertaram 

a necessidade de, enquanto instituições, desenvolver iniciativas que 

estreitassem as relações entre os educadores e a comunidade em função de 

um trabalho que não deveria ser desenvolvido para a comunidade, mas com a 

comunidade. 

A concepção de desenvolver ações que envolvam a participação da 

comunidade é uma característica essencial da FUNDHAS. Tal princípio 

favoreceu que esta instituição, em um período que antecedeu a inauguração da 

Unidade FUNDHAS Jardim São José, proporcionasse aos educadores, um 

processo de formação que propiciasse a aproximação e o conhecimento da 

comunidade com o objetivo de desconstruir o pré-conceito, para só então, 

propor uma metodologia de trabalho. 

Este conhecimento da comunidade só foi possível quando os 

educadores se propuseram a: sair da instituição, ir ao encontro dos moradores 

daquela comunidade, estabelecer com eles uma relação que favorecesse o 

conhecimento das potencialidades da comunidade, como relata o depoimento: 

Fizemos um mapeamento da comunidade, saíamos pela 
comunidade nos apresentando, ouvindo um pouco o que essa 
comunidade tinha para dizer. A gente fez também um mapeamento 
dessa comunidade, e foi muito legal, porque em um primeiro 
momento saímos pelo bairro e desenhamos o que tinha nesse 
bairro, trouxemos várias coisas, aqui tem um ponto de comércio, 
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essa rua é perigosa, aqui tem alguma questão envolvida com 
tráfico, nessa praça fica assim. E depois teve um segundo 
momento que foi descobrir as potencialidades que essa 
comunidade tinha, então teve que conversar com a comunidade, e 
foi uma surpresa pra gente que estávamos com outra visão e 
quando chegamos e recheamos esse mapa com inúmeras 
possibilidades: aqui mora um senhor que faz um artesanato, aqui 
os adolescentes se reúnem para tocar e cantar, então nós 
construímos outro olhar. E aí começamos a elaborar a proposta de 
trabalho. (Educ F – 03). 

 

Este movimento de ir ao encontro da comunidade, de conhecer os 

moradores em suas casas, de mudar o olhar para ver na comunidade, não o 

que falta, mas suas possibilidades e reconhecer as potencialidades do bairro, 

das pessoas e das relações que lá são estabelecidas, são posturas de 

valorização e de respeito às diferentes experiências construídas pelos 

agrupamentos humanos, ao mesmo tempo em que revela uma compreensão, 

por parte da instituição, que o trabalho com a comunidade requer uma relação 

de horizontalidade e parceria, o que supõe o conhecimento mútuo das 

particularidades para a construção de práticas pedagógicas com perspectivas 

emancipatórias.   

A escola, em seu processo histórico de configuração, não tem esta 

iniciativa. Posicionada como uma instituição que está à serviço da comunidade, 

traz, implicitamente, em sua concepção e em suas ações a idéia de trabalhar 

para a comunidade, de ser necessária à comunidade, de ofertar algo que ela 

considera bom para um determinado grupo de educandos. Tal concepção leva, 

muitas vezes, a escola a impor-se aos educandos, desconsiderando a cultura 

construída por eles e por sua comunidade, desenvolvendo uma postura de 



 156

permanecer em seu lugar e esperar que a comunidade venha à escola. Isto é 

perceptível nas propostas dos currículos oficiais que, muitas vezes, são 

estabelecidos de cima para baixo, silenciando a manifestação das vozes dos 

educandos e dos educadores. 

Esta postura é considerada natural pela própria estrutura do sistema 

escolar que, ao definir currículos oficiais, nem sempre conseguem estabelecer 

uma intersecção com o cotidiano dos educandos e de sua comunidade, 

favorecendo que suas práticas sejam caracterizadas mais pela transmissão de 

uma cultura produzida no exterior de um determinado grupo social, identificada 

como necessária, do que envolver os seus agentes (educadores e educandos) 

na construção de práticas pedagógicas significativas que contribuam para que 

os educandos produzam conhecimentos e transformem a realidade a partir 

deles. 

  O contexto educacional analisado evidenciou o quanto a EMEF 

Profª Rosa Tomita não teve a oportunidade de aproximar-se da comunidade 

antes de iniciar o seu funcionamento, como fez a Unidade FUNDHAS Jardim 

São José. A própria exigência administrativa para o cumprimento dos dias 

letivos exigidos pela legislação, o regime de trabalho dos educadores com 

horários rígidos, foram alguns fatores que fizeram com que a escola iniciasse 

seu funcionamento ao mesmo tempo em que os moradores estavam sendo 

transferidos das favelas para o Conjunto Habitacional Jardim São José II, como 

relatado no terceiro capítulo. 

O estabelecimento da parceria entre as duas instituições possibilitou 

certa ampliação, por parte da escola, da concepção de relação com a 
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comunidade, bem como da contribuição de profissionais de outras áreas, como 

o Serviço Social, para o estabelecimento de uma nova forma de entender a 

comunidade e do trabalho desenvolvido com os mesmos educandos. 

O depoimento abaixo evidencia o quanto que, nesta experiência 

pesquisada, a partir do momento em que o Serviço Social e a Orientação 

Pedagógica propuseram-se a trabalhar juntos, a relação com a comunidade, e 

a compreensão da mesma, contribuiu de forma significativa para a resolução 

de problemas emergentes no interior das duas instituições.  

Existe uma parceria entre o Serviço Social da FUNDHAS e a 
Orientação Educacional da escola que tem conseguido resolver 
algumas questões. E é interessante porque a escola tem uma 
visão de trabalho com a família diferente, eles são bem limitados 
para conhecer melhor essa família e para a FUNDHAS isso é 
essencial. Essa parceria trouxe muita contribuição para a própria 
escola porque o Serviço Social tem toda uma metodologia de 
trabalho voltado para essa família e essa escola está dentro da 
comunidade e não dá para fazer um trabalho só da FUNDHAS 
com a família, e isso tem acontecido lá com a escola, eles tem 
relatado muito isso, o avanço do que está acontecendo e a partir 
do momento em que as duas têm trabalho junto o resultado tem 
sido interessante. (Educ F – 03). 

 

Esta parceria evidencia o quanto a questão educacional, ao mesmo 

tempo em que é complexa, demanda conhecimentos de outras áreas distintas 

da pedagógica para a “resolução de problemas”, de diferentes naturezas, que 

emergem no contexto educacional. Abrir-se ao diálogo com outros 

profissionais, reconhecer a contribuição que outros conhecimentos podem 

agregar o fazer pedagógico institucional, é uma aprendizagem para os 

educadores especialistas que, até então, consideravam os conhecimentos 
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pedagógicos como os únicos capazes de resolverem as questões emergentes 

do cotidiano educacional.  

Outra questão interessante é perceber como que a consideração da 

cultura do contexto e dos educandos na construção do currículo não é uma 

questão macro, somente dos projetos das instituições como um todo. As 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos educadores no cotidiano evidenciam 

a valorização ou não da cultura dos educandos no contexto de sala de aula. 

Algumas práticas mostram certo abafamento das questões trazidas 

pelos educandos, até mesmo em função da falta de preparo dos educadores 

para trabalhar com elas, ao passo que outras evidenciam um acolhimento a 

essas questões trazidas por eles, provocando um processo reflexivo sobre tais 

questões. Vejamos, paralelamente, os seguintes depoimentos dos educadores 

quando questionados sobre o que eles fazem com as questões trazidas pelos 

educandos que refletem a cultura do contexto da comunidade que, em geral é 

marcado por traços de violência. 

 
A gente procura não entrar nesses problemas deles, a gente tenta 
mostrar para as crianças que tem outro lado. Que elas têm outras 
opções que elas podem escolher. O fato de o pai ser um ladrão 
não significa que ela precisa ser igual. A gente não pode entrar 
nessa questão porque a gente não vai consertar. Não vai mudar a 
visão deles. Eu acho muito complicado a escola interferir nessa 
situação, é difícil entrar nessa questão. A gente não está aqui para 
resolver a vida deles lá fora. Claro que você fica sabendo das 
questões. A criança vem e coloca você a par da situação, a gente 
ouve, a gente tenta confortar, mostrar que tem outros caminhos, 
mas interferir diretamente, não. (Educ E – 05). 
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Eles trazem muito a realidade para sala. Uma vez nós fizemos um 
trabalho com empapelamento e os roletes viraram armas e 
começou um tiroteio na sala, e eu deixei só que ninguém queria 
morrer, um queria ser melhor que o outro, e aí fizemos um 
combinado que quem fosse acertado tinha que ficar no chão e 
chegou uma hora que todo mundo morreu e ficou um grande herói, 
eu também já tinha morrido, porque também já tinham me 
acertado. Eu pedi para parar e questionei: “E agora como é que 
nós vamos brincar se todos morreram? Sem o outro não tem a 
brincadeira.” Então eu acho que tem que ser sempre na busca da 
reflexão, é a realidade deles. Eu não posso omitir a violência, a 
agressão, o medo que eles têm. Mas de que maneira utilizar isso 
como uma reflexão? A brincadeira pela brincadeira vai existir, e foi 
muito legal porque ele chegou a conclusão que não tinha mais 
como brincar e eu perguntei o que a gente iria fazer? “A gente vai 
jogar as armas fora”, ele falou. Talvez, isso não é tão claro para 
ele, mas ele percebeu que se ele matasse todos os colegas não 
tinha como brincar. Eu poderia simplesmente parar a brincadeira, 
ter dito que não iríamos brincar de armas, que aquilo era errado, 
mas e aí, efetivamente o que ia acontecer? Não ia ter nenhum 
efeito, eu acho que é isso, tem que utilizar muito o repertório dele. 
(Educ F – 04). 

 

Esses dois relatos evidenciam o quanto a prática pedagógica 

desenvolvida pelos educadores revela traços pessoais da formação, da 

profissionalidade de cada um e, até mesmo, a maneira como cada um concebe 

a realidade, o contexto e as questões sociais emergentes naquela comunidade. 

É evidente que, mesmo que a instituição defina parâmetros em um currículo 

oficial e faça opções de trabalhar com o contexto advindo daquela comunidade, 

o cotidiano construído pelas práticas pedagógicas, no interior das salas de aula 

e nas interações entre os educadores e educandos, depende muito da 

formação pessoal e profissional deste educador. 

Tal formação, não está vinculada somente aos aspectos didáticos-

pedagógicos da profissão, isto, os cursos de formação inicial e muitas 
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capacitações com ênfase no treinamento de habilidades e na oferta de 

modelos, dão conta de responder. A grande questão que se apresenta é a 

necessária formação que envolva dimensões humanas, econômicas e sociais, 

que contribua para que o educador não veja o contexto social emergente como 

algo que deve ser silenciado em sala de aula, mas como algo que deve ser 

utilizado, resgatado para provocar reflexões e ações que envolvam os 

educandos no seu próprio processo de formação. 

Neste sentido, o desenvolvimento coletivo da profissionalidade, no 

interior das instituições, que contemplem todas essas dimensões, é um dos 

aspectos que contribui para a construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias. Sendo assim, passamos a considerar, em seguida, algumas 

questões sobre a formação, evidenciadas no contexto pesquisado que 

contribuem para a nossa reflexão. 

 

 

5.2 - Desenvolvimento Coletivo 

 da Profissionalidade 

A capacidade de construir no interior do ambiente educacional uma 

profissionalização coletiva que — superando o individualismo que obstaculiza o 

exercício da crítica e da transformação — garanta a possibilidade de exercitar a 

discussão e a escolha por um modelo de trabalho coletivo e compartilhado no 

âmbito educacional, foi uma prática identificada tanto na EMEF Profª Rosa 

Tomita quanto na Unidade FUNDHAS Jardim São José.  
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A construção coletiva da profissionalidade evidencia-se, em um 

primeiro momento, no relacionamento estabelecido entre a direção das 

instituições34 com os educadores, técnicos administrativos e servidores. A 

autoridade compartilhada é um modo escolhido por esses profissionais das 

instituições a fim de que a tomada de decisões seja frutos da reflexão coletiva e 

da partilha, uma vez que todos se sentem responsáveis pelo trabalho realizado. 

A autoridade compartilhada evidencia uma dimensão emancipatória 

na construção do currículo no cotidiano educacional, uma vez que compartilha 

a responsabilidade da gestão das instituições com todos aqueles que fazem 

parte dela. No trabalho educativo não é concebido o pensamento administrativo 

que, em geral, deposita a responsabilidade sobre uma única pessoa que 

direciona as ações das demais. Muito pelo contrário, a formação educacional 

se faz, exatamente neste compartilhamento de responsabilidades e de 

autonomia.  

Durante o período de observação, foi muito comum, principalmente, 

nas reuniões pedagógicas da escola, presenciar a Diretora da Escola 

compartilhando com os educadores determinados problemas cujo 

encaminhamento era assumido de forma coletiva. Da mesma forma que na 

Unidade FHUNDAS Jardim São José, os problemas são compartilhados tanto 

com os educadores como também com os pais dos educandos.  

Este posicionamento construído pelos profissionais das duas 

instituições se inscreve de uma maneira mais ampla, no que podemos chamar 

                                                 
34 Denomino de Direção das instituições todos os papéis assumidos por diferentes profissionais 

que não estão diretamente em sala de aula. A saber: Diretora, Vice-Diretora, Gestor da 
Unidade, Orientadora Pedagógica, Orientadora Educacional.  
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de construção de relações mais democráticas, uma vez que, ultrapassando as 

relações pautadas na hierarquia, que define posturas “mais importantes”, 

contribui para que as interações sociais sejam, horizontalmente, construídas, 

bem como favorece que a transformação social aconteça. 

O segundo momento, do cotidiano educacional, em que podemos 

evidenciar a construção coletiva da profissionalidade é nas reuniões 

pedagógicas desenvolvidas pelas duas instituições. 

Na escola, essas reuniões acontecem as terças e quintas-feiras, das 

nove às onze horas e trinta minutos, totalizando cinco horas semanais de 

trabalho dedicadas à formação contínua dos educadores e ao planejamento da 

prática pedagógica. Na unidade FUNDHAS, esses encontros acontecem uma 

vez por mês, por meio período. Esta diferença está vinculada à própria situação 

de contrato de trabalho dos educadores. Enquanto que os educadores da 

escola são contratados por um determinado número de horas para o trabalho 

em sala de aula e um determinado número de horas para reuniões 

pedagógicas, na FUNDHAS, os educadores são contratados para uma rotina 

de trabalho de oito horas / dia, diretamente com o trabalho em sala de aula. 

Neste período de tempo a dimensão da coletividade é valorizada, 

uma vez que a obrigatoriedade do cumprimento deste horário não é definida de 

acordo com as possibilidades individuais dos educadores, como é de costume 

acontecer nas instituições educacionais em geral. A participação neste horário 

faz parte do contrato de trabalho assumido pelos educadores e ele é realizado 

coletivamente, em cada instituição, em função do trabalho pedagógico 
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construído pela mesma, o que garante a unidade no planejamento e na 

reflexão sobre o currículo construído nas instituições.  

Assumida como espaçotempo35 para formação permanente dos 

educadores e de planejamento participativo do trabalho pedagógico 

desenvolvido nas instituições, as reuniões pedagógicas apresentam-se como 

um momento privilegiado para o desenvolvimento coletivo da profissionalidade, 

uma vez que os educadores podem refletir, criticamente, sobre sua prática em 

sala de aula e, superar, com a colaboração de todos, os limites enfrentados no 

dia-a-dia. 

Sendo a escola responsável por trabalhar com as diferentes áreas de 

conhecimento estabelecidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

caracterizando-se mais pelo desenvolvimento do currículo formal, a Unidade 

FUNDHAS desenvolve seus componentes curriculares inscritos no Programa 

Arte-Educação, considerados complementares, com mais liberdade e 

flexibilidade.  

No que diz respeito à escola, no espaçotempo destinado para a 

formação contínua dos educadores, a Orientadora Pedagógica preocupa-se 

com conteúdos que possam melhorar a prática dos educadores em sala de 

aula. Não se trata de desenvolver atividades que podem ser reproduzidas com 

os educandos, mas de conteúdos dos diferentes componentes curriculares que 

contribuam para a formação contínua dos educadores, uma vez que eles são 

                                                 
35 Optamos por utilizar a expressão espaçotempo no texto deste trabalho, por entendê-lo a 

partir de Nilda Alves, que cunhou esta expressão, como dimensão material do currículo que 
se entrelaça e deve ser assumindo em sua multiplicidade e complexidade. (ALVES, 1998). 
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considerados polivalentes por trabalharem com todas as áreas de 

conhecimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Um exemplo disso pode ser visto neste aprofundamento sobre 

crônicas, registrado na observação de uma reunião pedagógica: 

A Orientadora Pedagógica distribuiu para cada educador a crônica 
“Depois do Jantar”, de Carlos Drummond de Andrade (Esta é a 
quinta crônica que está sendo trabalhada). Após a leitura 
compartilhada da mesma, solicitou para que os educadores, em 
pequenos grupos, identificassem os elementos da crônica que 
evidenciem os Gêneros do Discurso (caracterização dos 
personagens, marcas da oralidade, tempo, espaço, elementos de 
coesão, socialização). Após o trabalho em pequenos grupos, a 
Orientadora Pedagógica proporcionou um tempo para discussão 
onde os conceitos desses gêneros foram trabalhados, onde todos 
puderam colocar-se apresentando suas certezas e dúvidas quanto 
ao conteúdo trabalhado. 

 

É evidente que o conteúdo “Gêneros do Discurso”, trabalhados em 

diversas crônicas com os educadores, não vai ser reproduzido em sala de aula, 

mas, certamente, contribuiu para a melhoria da qualidade de inferências 

possíveis de serem feitas nas produções de textos dos educandos no interior 

dos projetos de aprendizagem, sobretudo aqueles que trabalham com a 

dimensão da autoria e da criatividade dos educandos. 

A formação contínua assumida de forma coletiva vai de encontro à 

necessidade de oferecer aos educandos a realização de um projeto 

pedagógico mais coerente, construído a partir da dimensão coletiva e 

participativa no contexto da instituição educacional. Ou seja, na medida em que 

a formação é fruto das necessidades encontradas pelos educadores, a prática 

pedagógica dos mesmos tende a ser, cada vez mais, comprometida com o 
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contexto e com a efetivação de ações que apresentem mudanças qualitativas 

no cotidiano educacional como um todo, e não em situações e/ou salas 

isoladas. 

Enquanto espaçotempo para o planejamento participativo, foi 

observado que os educadores, das duas instituições, utilizam-se das reuniões 

pedagógicas para planejar as atividades dos projetos de aprendizagem a 

serem desenvolvidas com educandos porque acreditam que, por intermédio do 

planejamento coletivo, é possível criar e recriar situações de ensino e de 

aprendizagem mais adequadas ao contexto e às características dos 

educandos. 

Como as instituições optaram por trabalhar com a metodologia de 

projetos (trataremos sobre este tópico mais à frente), o estabelecimento de um 

trabalho coletivo torna-se muito mais exigente do que em outras situações em 

que o isolamento nas aulas é favorecido por uma metodologia mais arcaica, 

onde a dimensão criadora pouco é exigida em função, muitas vezes, da 

utilização do livro didático como única fonte e referência para a oferta de 

situações de aprendizagens aos educandos. 

Os projetos de aprendizagem, desenvolvidos em 2006, foram 

elaborados coletivamente pelos educadores, no interior de cada instituição. A 

experiência de projetos em comum, construídos e desenvolvidos em uma 

dimensão interinstitucional, ainda não é uma experiência efetivada, porém, é 

desejada por diversos educadores. Contudo, ao considerar os projetos 

desenvolvidos na EMEF Profª Rosa Tomita, eles foram elaborados 

coletivamente pelos educadores que trabalham em classes diferentes, porém 
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no mesmo segmento. Por exemplo, todas as salas do segundo ano 

desenvolvem os mesmos projetos. Contudo, cada sala com o seu ritmo, com 

suas particularidades e com o seu educador referência. 

A dinamicidade do cotidiano educacional exige que os educadores 

mantenham um diálogo, intenso e constante sobre o desenvolvimento dos 

projetos, como condição fundamental para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas, criando “espaço para um mútuo engajamento das diferenças 

vividas, que não exija o silenciar de uma multiplicidade de vozes por um único 

discurso dominante.” (GIROUX e SIMON, 2001, p. 106). 

A dimensão do diálogo entre os educadores no cotidiano educacional 

é importante para fazer com que os sujeitos envolvidos fortaleçam a troca de 

experiências e de conhecimentos, superem os conflitos, abram espaço para 

proposições e permitam o exercício do consenso. 

O relato de uma educadora da escola, que trabalha com o segundo 

ano, evidencia diferentes formas de construção coletiva da profissionalidade no 

que diz respeito ao planejamento e desenvolvimento dos projetos, bem como 

ao desenvolvimento dos educandos: 

Na pesquisa que fizemos para o projeto “Brinquedos e 
Brincadeiras” apareceram brinquedos, brincadeiras, músicas, 
trava-línguas, lendas. Nós planejamos de modo que cada 
educadora do segundo ano trabalhasse com um elemento. Nós 
conseguimos trabalhar em equipe, a Patrícia começou por 
parlenda, a Janete começou pelos brinquedos e eu comecei por 
música porque achei que música estava mais próxima da realidade 
da minha sala. (Educ E -01) 
 

Na quarta-feira, nós do segundo ano, trabalhamos com 
agrupamentos. Eu trabalho com os alunos das três salas que estão 
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na hipótese alfabética da escrita, a Patrícia trabalha com os pré-
silábicos e a Janete com os silábicos. (Educ E -02) 

 

Essas formas de compartilhar a profissionalidade evidenciam, por um 

lado, que o planejamento participativo não é entendido como algo realizado 

somente a priori de uma determinada prática, como uma exigência burocrática. 

Muito pelo contrário, ele desvela a dinamicidade existente entre o ato de 

antecipar algo, e o ato de refletir criticamente sobre o que se faz, para um 

refazer mais comprometido com o desenvolvimento dos educandos. 

Por outro lado, o depoimento da Educ E – 02, evidencia o quanto que 

a realidade de sala de aula, no que diz respeito a construção do conhecimento 

por parte dos educandos na área da alfabetização e do letramento, impulsiona 

uma nova organização e um novo compartilhamento entre os educadores a fim 

de atender as necessidades específicas de cada educando. 

Um terceiro momento no cotidiano educacional em que foi possível 

observar o desenvolvimento da profissionalização compartilhada foi na relação 

estabelecida entre os educadores de referência e os especialistas (Artes, 

Educação Física e o Projeto “Sala de Leitura”) para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. 

Na condição de especialistas, seria muito comum e mais fácil 

assumir posturas individualistas no trabalho pedagógico, uma vez que a própria 

proposta curricular do “Projeto Especial” favoreceria tais posturas organizando, 

separadamente, essas áreas. Contudo, a Educação Física, a Artes e a Sala de 

Leitura são assumidas pelos educadores como componentes integrantes dos 
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projetos de aprendizagem, salvaguardando, obviamente, as suas 

especialidades. 

As atividades desenvolvidas por esses educadores estão 

intimamente vinculadas àquelas que são desenvolvidas em sala de aula pelo 

educador referência, como podemos verificar nesse relato: 

A professora de Educação Física fez uma atividade, dentro do 
projeto, com eles, de pular cordas. Ela registrou, em diversas 
rodadas, a quantidade que os alunos conseguiram saltar. Com 
esse material a gente fez um trabalho em sala de aula. A gente fez 
os gráficos. A pessoa tem que aprender fazer um gráfico, ler um 
gráfico, a gente tem que saber ler uma estatística. É uma coisa 
que vão usar que está no dia-a-dia. Você pega um jornal e tem 
uma estatística. Se a criança não souber ler uma informação dessa 
ela não vai entender, não vai compreender nunca. Eu acho que 
tem que trabalhar o que vai ser funcional para ele. (Educ E -03). 

 

Esta postura assumida pelos educadores da escola evidencia, por 

um lado, a ampliação dos espaços de decisões pedagógicas para além das 

salas de aulas, fortalecendo, por assim dizer, a construção de um currículo 

marcada pelo planejamento coletivo e participativo. 

Por outro lado, é possível inferir que o trabalho coletivo, embora 

possa revelar uma perda da autonomia profissional, na verdade, ele possibilita 

que o grupo ganhe espaços em outros âmbitos de decisão, no interior das 

instituições educacionais, institucionalizando o exercício democrático, 

característico de um currículo com perspectivas emancipatórias, ao mesmo 

tempo em que demonstra que as atividades, das diferentes áreas de 

conhecimento, sejam elas desenvolvidas pelos educadores de referência ou 
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especialista, são assumidas no mesmo grau de importância, demonstrando a 

totalidade do processo educativo. 

Ao analisarmos a Unidade FUNDHAS Jardim São José, podemos 

considerar que sua própria organização contribui para que os educadores 

estabeleçam relações de parceria no processo de formação contínua. O fato de 

cada educador não ser responsável por uma única turma, como é o caso da 

escola, mas trabalhar ao longo da semana com diferentes turmas constituídas, 

muito mais pelo interesse dos educandos em relação as diferentes oficinas 

oferecidas na Unidade, favorece, por assim, uma maior aproximação entre os 

educadores em função do diálogo necessário de ser estabelecido entre 

mesmos quando trabalham com educandos em comum. 

A proposta de trabalho desenvolvido pela FUNDHAS, com o 

Programa Arte-Educação, como foi explicitada no capítulo anterior, possibilita 

que os educadores contratados não se restrinjam aos profissionais 

professores, mas também com instrutores que possuem habilidades técnicas 

(teatro, dança, rádio, fotografia, entre outros) para a construção do trabalho 

educacional. 

É comum, ao “instrutor”, a deficiência no conhecimento pedagógico 

para a organização das atividades pedagógicas que devem ser desvinculadas, 

unicamente, de um produto final, como, por exemplo, fazer da oficina de teatro 

uma seqüência repetitiva de ensaios para apresentação de uma peça de teatro, 

ensaios para uma apresentação de dança, entre outros, da mesma forma que é 

comum, em um trabalho desta natureza, faltar ao “professor” certa flexibilidade 
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para trabalhar com os educandos com uma proposta pedagógica diferente 

daquela oferecida pela educação formal. 

Eu observo que os professores vão, com as capacitações, 
construindo novas formas de trabalhar, com conteúdos que podem 
ser escolares, mas que podem ser trabalhados de outra forma. 
Elas vão construindo essa referência de que é possível trabalhar o 
processo de ensino e aprendizagem dentro de outra perspectiva 
senão a referência que a gente tem da escola formal. Por outro 
lado, o instrutor é uma pessoa que fez música, que fez teatro, e vai 
trabalhar com os educandos e apresentam certa dificuldade com 
as questões didáticas como a organização da turma, a 
organização de rotina, planejamento, registro. Então, a gente tem 
procurado investir na formação para que cada vez a proposta de 
trabalho melhore a sua qualidade. (Educ F – 03). 

 

Fazer das “dificuldades” dos educadores um ponto de partida e um 

ponto de chegada para o desenvolvimento coletivo da profissionalidade é uma 

concepção de formação contínua que está, intimamente, vinculada com a 

necessidade de não reduzir o Programa Arte-Educação em uma proposta 

tecnicista, longe de ser uma educação crítica e emancipatória, como afirma um 

formador da instituição: 

Refletir, estruturar e organizar de forma sistemática a formação do 
Arte/educador é uma ação que requer um olhar constante, pois a 
prática educativa, a cada dia nos mostra diferentes ângulos, a 
cada dia em sala de aula trabalhamos com o inesperado, com 
aquilo que não havíamos ainda pensado, praticado, vivenciado, 
por isso necessita estar constantemente sendo  vista, observada e 
refletida, para que possamos  encontrar caminhos mais viáveis 
para uma pratica docente de qualidade. (Formador FUNDHAS).   

 

Sendo a prática educativa um imperativo para o processo de 

desenvolvimento coletivo da profissionalidade, na parceria estabelecida entre a 

EMEF Profª Rosa Tomita e a Unidade FUNDHAS São José, a necessidade de 
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estabelecer momentos de diálogo, de interação e formação, entre os 

educadores das duas instituições apresentou-se como uma questão fulcral 

para o desenvolvimento da proposta de educação integral, uma vez que não 

era mais possível que cada instituição fizesse o seu melhor, naquele contexto, 

era necessário integrar e construir propostas de um único trabalho educativo. 

Estes momentos são efetivados em reuniões semanais com a equipe 

técnica das duas instituições para estreitamento dos laços, possíveis 

adequações do projeto, maior aproximação, conhecimento e valorização das 

especificidades de cada instituição e a ampliação de construções conjuntas, 

com ganhos e benefícios para todos, principalmente os educandos. Contudo, 

percebemos que a interação entre as instituições não pode ser efetivada 

somente no nível das equipes técnicas, a necessidade de tal interação também 

é expressa pelos educadores, como é percebido neste relato: 

Esses dias eu estava conversando com a educadora da escola, 
que ela tem um trabalho lá de teatro, já faz dois anos que eu estou 
na Unidade e agora que a gente vai conseguir fazer um trabalho 
em conjunto. Os educandos são os mesmos, ela tem uma peça de 
teatro para fazer sobre o trânsito e a gente está tentando conciliar 
essa atividade, como a gente vai fazer para combinar, mas é 
praticamente difícil trabalhar em conjunto com a escola, não por 
falta de vontade, mas em função da estrutura mesmo, o tempo 
para o planejamento não coincide. A prática do trabalho em 
conjunto é muito difícil. Existe toda uma intenção para isso, uma 
disposição para isso, mas a gente não consegue. (Educ F – 04). 

 

Quando pensamos no desenvolvimento coletivo da profissionalidade, 

considerando as duas instituições como uma única realidade educacional 

desenvolvida no Conjunto Habitacional Jardim São José II, percebemos que as 

limitações são evidenciadas, justamente, na construção do cotidiano 
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educacional. Ou seja, são os educadores das duas instituições, aqueles que 

estão diariamente com os educandos, que precisariam de momentos 

interativos entre si. O que requer um olhar para a estrutura organizativa das 

instituições a fim de que este espaçotempo seja garantido na própria 

organização da educação integral, e não em situações pontuais, cuja iniciativa, 

geralmente, parte dos educadores fora de seu horário de trabalho. 

Assim, entender e experienciar a profissionalização compartilhada 

entre os educadores apresenta-se como conseqüência decisiva na construção 

do currículo no cotidiano educacional, uma vez que a unidade de 

transformação é a instituição educacional, como um todo, e não as “aulas”, e 

as experiências profissionais individualizadas, em separado. 

 

 

5.3 - O Espaço Físico Institucional 

enquanto organização favorecedora 

do trabalho coletivo e criativo 

O espaço físico institucional apresenta-se como locus essencial para 

o exercício da profissionalidade do educador. É nele que as “coisas 

acontecem” e manifestam-se como resultado de processos de formação, de 

concepções, de histórias de vida e da profissão, de contextos, entre outros 

variantes. 

Considerar tal espaço como espaçotempo para ações que 

evidenciem as relações dialógicas requer, em um primeiro momento, 
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reconhecer que o modelo de educador transmissor36 de conhecimentos não 

responde mais às necessidades educacionais. 

O contexto sociocultural de uma determinada realidade questiona, 

com freqüência, os educadores quanto ao seu papel social, impelindo-os a 

reverem sua forma de atuação no âmbito educacional, uma vez que eles têm 

grande responsabilidade de participação nesse movimento contínuo de 

transformação que deve projetar-se na direção do desenvolvimento humano. 

Criar condições para que os educandos tornem-se cidadãos que 

tenham conhecimento e coragem para lutar, acaba por ser o objetivo primeiro 

do educador comprometido que desenvolve sua prática pedagógica, 

ultrapassando a dimensão tecnicista, centrada no simples treinamento de 

habilidades práticas, para atingir níveis mais elevados de uma ação 

comprometida com o desenvolvimento social e com a formação de indivíduos 

em uma dimensão emancipadora. 

Para atingir tal objetivo a mudança de postura, de “olhar” faz-se 

necessária quando o contexto em que a profissionalidade deve ser 

desenvolvida traz marcas de uma realidade de pobreza, de baixa auto-estima, 

da desvalorização pessoal, de violência, entre outras descritas nos capítulos 

anteriores. É o que evidencia o testemunho dos educadores: 

Quando eu cheguei ao bairro, eu mudei o meu conceito, eu vi que 
é um bairro normal, como outro, só mais pobre. (Educ E-01). 
 
Eu rotulei um pouco os alunos no começo. Porque você vê as 
dificuldades deles e a gente acaba rotulando, e conforme fui 

                                                 
36 Consideramos professor transmissor aquele que reproduz o conhecimento já sistematizado 

nos livros didáticos sem a devida contextualização, compreensão e interpretação do 
conteúdo. 
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desenvolvendo as atividades dos projetos, eu percebi que não, que 
eles têm capacidade. (Educ E-02). 
 

Eu mudei o meu olhar. Aqui eu tive que aprender a ouvir e aceitar 
que a minha palavra não é a última e nem a única. As crianças 
aqui também falam. Eu aprendi a ouvir, eu aprendi a ser flexível, 
eu aprendi a não ser tão rígida, isso foi uma coisa muito boa. 
(Educ E-03). 

 

Essa pré-disposição para redimensionar o olhar, a postura, a 

maneira de como entender e acolher os educandos e suas realidades foi um 

bom começo descrito pelos educadores no exercício de sua profissionalidade 

naquele contexto específico. 

Ao observar o espaço físico institucional, algumas questões de fundo 

são percebidas e que expressam a maneira como os educadores concebem 

suas práticas e suas relações com os educandos. A forma como organizam o 

espaço físico institucional é um grande indício, porém não definitivo e 

determinado, para que possamos compreender tais concepções que, ao 

mesmo tempo, apresentam evidências mais arcaicas e outras mais 

democráticas do fazer pedagógico. 

Na escola, as salas de aula estão alocadas em um segundo 

pavilhão, distinto daquele em que foram construídos o pátio e as salas que 

correspondem à administração (secretaria, diretoria, sala de orientação 

pedagógica, entre outros). Elas foram construídas uma ao lado da outra, 

formando um grande corredor central. 
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                                                Imagem 15 – Corredor de sala de aulas 

 

Na Unidade FUNDHAS esta estrutura parece ser mais democrática. 

Pátio e salas de aula compõem o mesmo conjunto, propiciando a sensação de 

continuidade de espaço. 

 

 

 

 

 

  Imagem 16 – Pátio e salas de aula da FUNDHAS com os bancos pintados pelos educandos. 
 

A confecção dos murais alocados no corredor da escola é temática e 

de responsabilidade de cada sala. Na Unidade FUNDHAS o pátio também é 

recheado com as produções que os educandos desenvolvem nas diversas 

oficinas. Em todos eles, é possível perceber a dimensão criativa dos 
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educandos, porém, em alguns, a interferência dos educadores na organização 

desses trabalhos, no acabamento final do mural, é perceptível, demonstrando 

certa conservação do velho conceito do que é bonito. Ou seja, os alunos 

fazem, mas a organização final necessita ser de outra pessoa (educador), uma 

vez que estes trabalhos expostos serão apreciados por terceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                     Imagem 17 – Murais e mosaico confeccionado pelos alunos 
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O cuidado com o espaço físico institucional, como um todo, 

sobretudo no que diz respeito à adequação, limpeza, organização e beleza 

evidencia a convicção dos educadores do quanto que um espaço organizado 

desta forma é fundamental para o processo de ensino e de aprendizagem, 

porque o torna agradável e acolhedor. Ao mesmo tempo em que o trabalho 

realizado com os educandos no sentido de envolvê-los na manutenção deste 

espaço, registrando nele as suas marcas na exposição dos seus trabalhos, na 

pintura dos bancos, favorece a construção do sentido de pertença ao espaço, o 

que, também, é imprescindível no processo educacional. 

Organizamos a nossa reflexão sobre o espaço físico institucional a 

partir de três aspectos: a sala de aula, as relações interpessoais, as ações 

pedagógicas, por entendermos que tais aspectos são basilares para a 

construção do currículo, da mesma forma que neles torna-se possível 

considerar a especificidade desta tese, que é de evidenciar as perspectivas 

emancipatórias de tal construção. 

 

 

5.3.1 – A Sala de Aula: 

Espaçotempo para as relações dialógicas 

Nas instituições educacionais, a sala de aula representa o 

espaçotempo micro onde a maioria das práticas educativas é efetivada. Para o 

desenvolvimento de tais práticas a organização do espaço interno das salas de 

aula, bem como as relações estabelecidas entre educadores e educandos 
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evidenciam as concepções construídas a respeito deste espaço que apontam 

para a construção de um currículo, no cotidiano educacional, com perspectivas 

emancipatórias. 

Uma situação interessante, percebida no período de observação, no 

que diz respeito às salas de aula, foi a necessidade, vivenciada por alguns 

educadores, de manterem as portas das salas de aula trancadas, com chave, 

durante o período das aulas. Os educadores alegam que tal prática se faz 

necessário em função dos educandos que não conseguem permanecer em 

suas salas, andam pela instituição e entram em outras salas atrapalhando o 

andamento das atividades realizadas em seu interior, bem como evitar 

pequenos furtos que já aconteceram nas salas de aula. 

No começo, a entrada dos educandos na Unidade foi um caos, 
eles queriam explorar o espaço. Eles entravam pela porta e as 
janelas também eram utilizadas como entrada e saída porque eles 
pulavam. Na FUNDHAS, depois que eles entram, fecha-se os 
portões e os meninos pulavam o portão de fora pra dentro, não 
tem limites e o portão não significa interdição. A gente teve que ter 
muita calma, reutilizar o tempo para a organização, 
estabelecimento de regras, para depois iniciar o trabalho. Eles 
entravam em sala errada não por engano, mas para ver se o 
educador o identificava, não dá para conhecer de forma geral, é 
necessário nomear, conhecer um a um. (Educ F – 03). 

 

É perfeitamente compreensível este comportamento dos educandos 

no início do funcionamento das duas instituições. A dimensão do limite espacial 

não é uma experiência construída pelos educandos quando moravam nos 

barracos das favelas. Portas internas que separam os cômodos, portões que 

indicam interdição de entrada ou saída, a chave como símbolo daquilo que está 
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impedido, os limites dos horários que definem autorização para entrada e 

saída, não são situações com as quais eles tiveram que conviver e aprender 

antes de irem para o Conjunto Habitacional. A vida na favela não impõe esses 

limites e, ao mesmo tempo, a experiência com esses limites no contexto sócio-

cultural da cidade é vivenciado sempre como tentativa de burlá-los, sobretudo 

pela própria necessidade de lutar pela sobrevivência. 

Em cada sala de aula, existe um armário, onde são guardados todos 

os materiais didáticos pedagógicos utilizados nas aulas (papéis de vários tipos, 

lápis, borracha, lápis de cor, revistas, tesouras, colas, livros paradidáticos, 

trabalhos realizados pelos alunos, cadernos, entre outros). Esse armário, 

durante o período de aula, permanece aberto e os educandos têm liberdade de 

se servirem do que necessitarem durante a aula. 

Segundo o testemunho de uma educadora, este exercício da 

autonomia e do respeito ao “bem material coletivo” foi uma construção que, ao 

longo desses dois anos de trabalho (2005 – 2006), estruturou-se a partir do 

desenvolvimento de projetos que envolvessem “as atitudes pessoais e 

coletivas” e “os valores morais e sociais” como temáticas. Porém, tais projetos 

não são interpretados como atividades realizadas em um passado, pelo 

contrário, são reflexões que permeiam diariamente o cotidiano educacional. 

Quanto à organização das salas de aula para o desenvolvimento das 

atividades, podemos observar, em todas as salas, que as carteiras são 

dispostas em pequenos grupos para o trabalho pedagógico desenvolvido 

diariamente. Este é um cuidado que os educadores apresentam mesmo antes 

da chegada dos educandos em sala de aula. 
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Os grupos, em geral, são constituídos em função do objetivo de cada 

atividade. Existem aqueles grupos, como é o caso do segundo ano, em que o 

nível de escrita dos educandos determina a formação dos grupos, a fim de que 

esses sejam produtivos e contribuam para o avanço na aprendizagem de cada 

educando. 

Há também, como é o caso do quarto ano, em que a sociabilidade é 

um fator determinante na formação dos grupos de trabalho. Assim, a 

diversidade se mostra como um critério para que os educandos trabalhem com 

todos os seus colegas da classe. 

No caso da Unidade FUNDHAS, tal agrupamento é definido pela 

escolha que os educandos fazem dentre as opções de oficinas propostas pela 

Unidade. Neste caso, é perceptível a constituição de agrupamentos com 

educandos de diferentes idades. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        Imagem 18 – Organização da sala de aula na escola  
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Imagem 19 – Organização das salas de aula na Unidade FUNDHAS  

 

Esta primeira contextualização que apresenta algumas questões 

referentes à organização da sala de aula, evidencia que estamos diante de 

uma contradição em que é nítida a percepção de que não é possível construir 

práticas curriculares que sejam identificadas, totalmente, como práticas 

regulatórias ou emancipatórias. Existe uma transitividade, que ora aponta para 

questões de regulação e ora para perspectivas emancipatórias, demonstrando, 

assim, a dinamicidade da prática pedagógica. 

Ao mesmo tempo em que percebemos evidências de dignidade no 

trabalho educacional, a partir do exercício de uma autonomia responsável no 

interior das salas de aulas, seja nos trabalhos em grupo ou na utilização 

consciente do material disponível em sala de aula, tal autonomia encontra seu 
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limite ao deparar-se com a porta da sala que ainda, em diferentes situações, 

permanece trancada. 

Podemos, então, inferir que na construção do currículo, deste 

cotidiano educacional, é possível perceber práticas pedagógicas que 

colaboram, por um lado, com a formação de uma autonomia emancipatória, 

capaz de valorizar o bem comum e favorecer com que os educandos se 

responsabilizem pelas suas ações, por outro lado, percebe-se a 

institucionalização de uma “autonomia” que é regulada pelas limitações da 

concepção da organização, do uso, e mesmo, em alguns casos, do controle 

total deste espaço físico e das movimentações das pessoas neste espaço, 

tornando evidente a compreensão de que a sala de aula é o “único” lugar da 

instituição educacional em que o processo de ensino e de aprendizagem deve 

ocorrer. 

 

 

5.3.2 – As Relações Interpessoais 

pautadas na valorização 

da subjetividade dos educandos 

As relações interpessoais estabelecidas no cotidiano educacional, 

além de serem fundamentadas no exercício da profissionalidade, também 

podem oferecer indícios importantes que evidenciem a construção de um 

currículo com perspectivas emancipatórias. 
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Observando o dia-a-dia dos educadores e educandos das duas 

instituições, foi possível perceber alguns desses indícios que contribuíram para 

a nossa reflexão e que passamos a descrevê-los em seguida. 

Nas relações interpessoais estabelecidas no cotidiano educacional, o 

respeito de uns para com os outros, sobretudo do educador para com os 

educandos e suas realidades, apresenta-se como elemento fulcral na 

construção do currículo, uma vez que, o contexto específico em que as 

instituições estudadas estão instituídas exige tal postura, principalmente 

daqueles que, sendo moradores de outras regiões do município, se deslocam 

para lá em função de trabalho. 

O respeito pôde ser percebido no empenho que os educadores 

fazem para conhecer, não só a realidade material do contexto social e familiar 

dos educandos, como também as lógicas de pensamento e de valores que são 

construídas por eles, a fim de que o trabalho com os mesmos em sala de aula 

aconteça sem a imposição de uma forma ideológica e hegemônica de conceber 

a realidade. Muito pelo contrário, algumas situações da realidade dos 

educandos são trabalhadas em sala de aula de modo que contribuam para que 

eles reflitam sobre suas próprias condições sociais. O relato de uma educadora 

evidencia esta situação: 

Eu tenho alunos que fazem malabares no semáforo, que pede na 
rua. Então eu procuro fazer assim: eu nunca chego e abordo o 
assunto e falo isso é proibido, isso é errado, você não pode fazer 
isso, e acho que esse não é o caminho. Se eu falar para ele que é 
proibido, mas ele tem uma mãe que o coloca para fazer malabares 
e quem prevalece na vida dele? Sou eu ou a mãe? Fica aquela 
coisa, a professora está atrapalhando até o meu trabalho. E eu vou 
entrar em conflito com o pai e a mãe, então eu acho que se você 
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impuser, falar que é errado, para eles não surte efeito nenhum. Eu 
não querer é uma coisa e ele precisar fazer é outra. A gente 
procura abordar os acontecimentos do cotidiano dentro de tudo 
que trabalha na sala. A gente faz roda de conversa, a gente traz os 
assuntos para debate, às vezes eu trago alguma coisa que eu 
assisti e jogo na sala e procuro saber a opinião deles, eles entram 
no assunto. Dentro desse contexto a gente vai trabalhando, eu vou 
colocando a minha opinião, mostrando que não é legal, mas que 
tem crianças que precisam fazer. Se você impuser, bater de frente, 
não dá, você vai esbarrar em um monte de coisa que você não vai 
dar conta. Então eu acho que a melhor maneira de despertar no 
aluno outro olhar é mostrar para ele sem que você o agrida, que 
você não condena isso que ele está fazendo. Porque eu acho que 
se você condenar ele vai ser discriminado pela sala. Se você 
reforçar você faz dele o ponto de referência, se eu reforçar que 
meu aluno está fazendo alguma coisa errada, eu vou mudar o 
olhar da sala em relação a ele, porque a sala vai começar a ter um 
olhar negativo sobre ele. Se eu começo a questionar demais, 
impor o meu pensamento, eu começo um conflito. Eu acho que se 
eu levar a coisa para um lado de reflexão coletiva, onde a gente 
direciona os olhares, a gente consegue mudar a visão e, de 
repente, ele mesmo busca um caminho legal. E às vezes você faz, 
faz, faz e ele continua fazendo malabares. É uma caixinha de 
surpresas. (Educ E-03). 

 

É possível perceber que, ao mesmo tempo em que a educadora 

provoca momentos de reflexão no interior da sala de aula sobre as questões 

que fazem parte da vida dos educandos — a consideração de uma ação em 

função de sua necessidade material (fazer malabares nos semáforos como 

uma fonte de renda familiar) — é possível perceber, também, o cruzamento de 

diferentes culturas e valores pessoais (os da professora versus os dos alunos). 

Para a educadora essa ação não é lícita para uma criança. Contudo, 

a necessidade familiar e/ou pessoal o obriga, por assim dizer, a realizá-la em 

função de ser esta uma ação que o próprio contexto social mostrou ser viável, 

possível e rentável para uma criança. 
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O fato de não querer “bater de frente” com uma realidade vivenciada 

pelos educandos, de tentar “mostrar o que não é legal”, evidencia um conflito, 

entre culturas e valores de diferentes posturas sociais. Pôde-se perceber que 

tais conflitos possibilitam diálogos, momentâneos e superficiais que, apesar de 

não atingirem o cerne das questões sociais latentes, são momentos 

privilegiados para que ambos, educadores e educandos, vivenciem a 

aprendizagem do respeito. 

Outra questão importante a ser ressaltada neste depoimento é a 

preocupação que a educadora apresenta para com o relacionamento entre os 

próprios educandos. O fato de não querer que nenhum educando se sinta 

discriminado em sala de aula impulsiona a educadora promover vivências de 

igualdade no convívio escolar que podem ser entendidas como um reflexo, por 

assim dizer, da necessidade de uma ruptura com a hierarquia predominante 

em nossa sociedade. Este outro depoimento também nos mostra esta situação: 

A gente tenta independente do histórico que a criança tem, eu não 
diferencio as crianças pelo que o pai ou a mãe é. Isso para mim 
não importa. Eu trato como trato qualquer outro. E não aceito que 
na sala tenha discriminação. Porque eu acho que não é esse o 
caminho. Não tem que ficar julgando a criança pelo histórico 
familiar. A função aqui eu acho que é mostrar para ela que aqui é 
um lugar em que ela pode crescer e pode mudar essa vida que ela 
tem. (Educ E-03). 

 

Não se trata de desconsiderar, no cotidiano educacional, o histórico 

familiar e as experiências vivenciadas pelas educandos na comunidade, mas, 

considerando as particularidades do contexto, trata-se de construir uma postura 

capaz de assumir tal contexto como elemento que contribui para que a relação 
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educador-educando seja efetivada na dimensão da profissionalidade e na 

construção de modelos de relacionamento interpessoal que ofereçam 

referências mais humanizantes para os educandos.    

Um fator importante no que diz respeito às relações interpessoais 

não é somente trabalhar com as situações que emergem no dia-a-dia, mas, 

também, de ter a consciência de que é preciso promovê-las quando são 

necessárias e, quando a preocupação com o desenvolvimento individual se 

sobrepõe ao olhar da coletividade. É o que nos mostra este depoimento: 

Eu tenho, por exemplo, que pedir para o Rafael sempre mudar de 
lugar, porque ele não interage com grupo nenhum. Ele não faz, 
não participa. E a gente tem prestar atenção nisso (Educ E-03). 

 

Este olhar individualizado, que reconhece as necessidades pessoais 

de cada educando, faz com que o professor sinta-se, cada vez mais, sensível a 

uma situação pessoal e co-responsável pela superação de uma determinada 

limitação de um determinado educando. 

Outro exemplo que evidencia o olhar individualizado pôde ser 

percebido na Unidade FUNDHAS, quando os educadores propõem uma ação 

mais direcionada para aqueles educandos, pertencentes à turma de 

progressão37 continuada da escola por apresentarem alguma defasagem no 

desenvolvimento da aprendizagem.    

Hoje a Unidade desenvolve o projeto chamado Expressão que a 
gente separou os alunos da sala de progressão da escola e 
começou fazer um trabalho um pouco mais individualizado, para 

                                                 
37 A turma de progressão é composta pelos educandos que apresentam defasagem entre a 

idade e o ano educacional. Em geral formado por educandos de diversas etapas do ensino 
regular. 
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entender o porquê das dificuldades e de que maneira efetiva a 
gente poderia contribuir. Porque eles se diluíam no meio das 
turmas e a gente não conseguia atender aquela demanda 
específica. E foi legal porque em seis meses a gente conseguiu 
detectar alguns problemas, perceber que alguns educandos só têm 
dificuldade de relacionamento, é só comportamental, outros, 
apresentam questões de aprendizagens mais sérias, precisa ser 
encaminhado para uma avaliação psicológica, pode ser problemas 
relacionados à visão, à audição, então tem que encaminhar. Então 
você começa a direcionar as atividades. (Educ F-04). 

 

Podemos considerar este ato de individualizar na coletividade, ou 

mesmo em pequenos grupos, uma das questões mais desafiadoras para a 

prática pedagógica, considerando o número elevado de educandos em uma 

sala de aula, quando a realidade é a escola, ou quando os educandos estão 

pulverizados em turmas diferentes, como é o caso da Unidade FUNDHAS. No 

entanto, o cuidado que os educadores têm em oferecer ao educandos 

possibilidades de integração nos mostra que é possível, apesar da coletividade, 

oferecer situações de aprendizagem, de crescimento e de formação para as 

particularidades de cada educando. 

Atrelado ao respeito, o diálogo nas relações interpessoais também 

aparece como um indício na construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias no cotidiano educacional, quando se percebe que tal diálogo é 

estabelecido em função da criticidade e do bem comum. 

Embora, ainda nesse diálogo, a “voz” dos educadores, enquanto 

autoridades constituídas que representa uma determinada regulação na sala 

de aula, prevalece na maior parte do tempo, tal diálogo é realizado em prol da 

emancipação quando a necessidade de resolver as situações conflitantes 
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apresenta-se como superior ao cumprimento de um planejamento previamente 

estabelecido.  

Eles brigavam mesmo de ter que parar a aula. Eu parava a aula 
mesmo para tentar conversar. Isso está certo? O que aconteceu? 
Eles tinham muita dificuldade em falar. Eles não falavam. Não 
tinham consciência do que eu posso, até onde posso ir, onde não, 
até onde é o meu espaço. Isso é uma construção lenta. (Educ E-
02). 
 
Tem dia que você vê que a aula vai que é um espetáculo. Tem dia 
que você não consegue cumprir um terço da rotina porque você 
passa resolvendo problemas, resolvendo conflitos, porque eles 
vêm agressivos e você percebe que tem alguma coisa errada. E eu 
privilegio isso na sala. Não adianta. Se eu percebo que está 
tumultuado, está agitado. Não adianta ficar querendo correr com a 
matéria. Vamos ficar quietos, vamos fechar a boca. Eles não vão 
absorver nada. Eu paro a aula e proponho a conversa. (Educ E-
03). 
 

Sempre trabalhando muito isso, o que trazem, qual é a expectativa 
daquele dia, então às vezes você propõe uma aula linda, 
maravilhosa e eles estão interessados em outro problema, do 
menino que foi atropelado na rua, que ele está no hospital, a 
questão da perda, porque ele foi atropelado, porque ele estava na 
rua, como a gente vai lidar com isso, será que ele sai? É muito 
diálogo com eles, é uma comunidade muito carente, não só no 
sentido material, mas no sentido do diálogo, da informação, de 
querer entender. (Educ F-04). 

 

Os depoimentos descritos acima nos mostram que é necessário 

dialogar a partir do conhecimento acerca do contexto sócio-cultural, das 

situações de existência dos educandos, dos acontecimentos diários da 

comunidade. Contudo, tal conhecimento não diz respeito a um saber de quem 

está do lado de fora, apreciando uma determinada realidade. É necessário 

conhecê-la a partir de seu interior, a partir das peculiaridades construídas pelos 
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educandos que são manifestadas e que influenciam na rotina do cotidiano 

educacional. 

Interromper uma determinada aula, previamente planejada, e 

provocar o diálogo com o intuito de restabelecer um clima confortável em sala, 

oferecer oportunidades para que os educandos se expressem e manifestem os 

seus conflitos. Mediar as situações emergentes que se apresentam como mal 

resolvidas, são maneiras de tornar as relações interpessoais momentos de 

responsabilidade coletiva no equacionamento de conflitos, como um meio de 

melhorar a qualidade de vida na própria sala de aula e na instituição. 

Esta prática evidencia, também, a construção de uma relação 

horizontal e “humana” no interior da sala de aula — necessárias à construção 

de um currículo com perspectivas emancipatórias — na medida em que o 

direito à expressão é salvaguardado a todos e que a mediação dos educadores 

é realizada de tal forma que todas as expressões dos educandos sejam 

consideradas e analisadas no coletivo da classe com criticidade e retidão. 

 

 

5.3.3 – As Ações Pedagógicas 

e a constituição da emancipação curricular 

O último aspecto das instituições pesquisadas a ser analisado neste 

trabalho, diz respeito às atividades pedagógicas e as diferentes formas pelas 

quais elas são expressas no cotidiano educacional. Talvez seja do ponto de 

vista da função social das instituições educacionais, a mais importante 
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contribuição para pensarmos nas possibilidades que a rotina de sala de aula e 

as experiências de aprendizagens, planejadas e executadas pelos educadores, 

apresentam para a construção de currículo com perspectivas emancipatórias, 

uma vez que, nas ações pedagógicas desenvolvidas pelos educadores, se 

expressam as formas de como realmente ocorrem os processos de construção 

de conhecimento, para além do que está previsto e legitimado em um 

planejamento, plano e/ou currículo oficial. 

Estes modos, em geral definidos pelas circunstâncias do contexto e 

pela dinamicidade do cotidiano, apresentam-se de forma criativa e única, 

sempre em busca do atendimento às necessidades de aprendizagens 

apresentadas pelos educandos em cada fase do processo educacional. 

Algumas situações desencadeadas no cotidiano educacional da 

EMEF Profª Rosa Tomita e da Unidade FUNDHAS Jardim São José, por mais 

corriqueiras que possam parecer, nos ajudam a compreender esses modos 

pelos quais é trabalhado o “conhecimento” em sala de aula. É evidente que não 

conseguimos abordar a totalidade das situações desencadeadas no cotidiano, 

contudo, queremos pontuar algumas questões que contribuíram com nossas 

reflexões no processo de construção desta tese. Dentre elas, destacamos: 

I. O contrato pedagógico estabelecido entre educadores e 

educandos; 

II. a metodologia de trabalho com projetos como aquela que mais se 

adéqua as necessidades apresentadas pelos educandos, 
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III. o conteúdo como um meio para o desenvolvimento da capacidade 

criativa e reflexiva; 

IV. o sentido emancipatório da avaliação de aprendizagem. 

 

 

5.3.3.I – O Contrato Pedagógico 

Considerando que o respeito mútuo e a cooperação são condições 

necessárias para uma convivência democrática em sala de aula, os acordos 

estabelecidos entre os educadores e educandos são gestados no coletivo, 

corresponsabilizando a todos, enquanto participantes do processo de ensino e 

de aprendizagem. 

O contrato pedagógico, constituído a partir da especificidade de cada 

sala de aula e, ainda mais, de cada educador — até porque cada objeto de 

conhecimento requer uma dinâmica diferente de exploração — expressa um 

conjunto de ações em prol do bem comum: a efetivação do trabalho 

pedagógico envolvendo o ensino e a aprendizagem. 

Este contrato pedagógico, interpretado aqui como o estabelecimento 

de uma “rotina” de trabalho para o dia, foi uma situação evidenciada no 

cotidiano educacional pesquisado. O cuidado que os educadores têm em 

apresentar, no início de cada aula, a “rotina” de trabalho para o dia, 

escrevendo-a no quadro, é uma prática que favorece ao educando ter uma 

visão completa de como será o seu dia na instituição educacional. Contudo, tal 

rotina não se mostra rígida. Na medida em que a aula vai se encaminhando, de 
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acordo com o ritmo dos educandos em cada atividade, os educadores vão 

chamando a atenção para possíveis ajustes e modificações na rotina prevista. 

É o que nos mostra este relato de observação que, aparentemente, pode ser 

simples, mas que organiza a vida e a aprendizagem dos educandos: 

 

Ao iniciar a aula, a educadora escreveu no quadro a seguinte 
rotina de trabalho: 
1. Sala de Leitura (Filme: A Princesinha) 
2. Projeto “História para contar e encantar” 
3. Seqüência de Matemática 
4. Intervalo 
5. Ensaio de música para o “Dia das Mães” 
Os alunos se encaminham para a sala de leitura e assistiram ao 
filme. Porém, o tempo do filme ultrapassou ao previsto, em função 
de problemas com o aparelho de DVD, e ao retornarem para a sala 
de aula a professora me falou: 
— Como é difícil. A rotina já foi furada. Só vai dar tempo para fazer 
uma atividade até o horário do intervalo. 
Depois, voltou-se para os alunos e disse: 
— Vou colocar na rotina a seqüência de matemática, mas se não 
der tempo hoje, a gente faz a amanhã.  

 
 

São os imprevistos gerados no cotidiano por diferentes variáveis, o 

que Oliveira (2003) denomina de “rebeldia do cotidiano”, ou seja, os 

acontecimentos que não permitem o controle total de todas as situações, 

apesar de um bom planejamento, que exige do educador certa capacidade de 

ser flexível e reorganizar a rotina de modo que o objetivo do processo não se 

perca. 

Este outro relato, além de apresentar a flexibilidade como condição 

do contrato pedagógico, evidencia também como os próprios educando 

sugerem a existência desta “rotina”, mesmo na Unidade FUNDHAS, onde as 
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atividades desenvolvidas do Programa Arte-Educação, são consideradas como 

atividades integrantes de um currículo não formal. 

Na FUNDHAS, também existe um projeto, um planejamento, mas 
ele é muito mais flexível e os educandos querem saber, o que 
vamos fazer hoje. A gente pode até fugir daquilo que está 
proposto, mas eles querem saber se eu tenho claro o que eu vou 
trabalhar. (Educ F-04). 

 

Esta flexibilidade não deve ser interpretada somente pelo fato de 

deixar para amanhã o que não se pôde fazer hoje. Não se trata de, 

simplesmente, mudar a ordem do que estava previamente planejado, suprimir 

uma atividade ou acrescentar outra. A questão da flexibilidade está sustentada 

na capacidade de refazer o planejamento, não causando prejuízo ao processo 

de aprendizagem dos educandos, bem como se fundamenta na necessidade 

de saber tomar decisões conscientes, de fazer opções imediatas e futuras. 

É importante atentarmos, também, que a flexibilidade do 

replanejamento, nem sempre está vinculado aos acontecimentos e/ou 

“imprevistos” no interior da instituição educacional. Muitas vezes, questões 

externas, vinculadas ao cotidiano da comunidade e dos educandos, são 

elementos que, quando são considerados em sala de aula, demandam uma 

reorganização da proposta de trabalho para aquele determinado dia. 

Assim, a sensibilidade do educador para perceber essas questões 

emergentes em sala de aula, usufruir das mesmas para o desenvolvimento das 

ações pedagógicas, é uma atitude que contribui para com a emancipação 

curricular, uma vez que, favorece ao contexto tornar-se “presente” em sala de 
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aula, a fim de que o mesmo possa ser objeto de reflexão e de construção de 

novos significados e conhecimentos. 

 

 

5.3.3.II – Os Projetos como metodologia 

para as ações pedagógicas 

As duas instituições pesquisadas interpretaram que a Metodologia de 

Projetos é a mais adequada para trabalhar a integração das áreas de 

conhecimento entre si, dos diferentes núcleos no Progrma Arte-Educação, e 

dos mesmos com o contexto em que vivem os educandos que freqüentam a 

Escola e a Unidade FUNDHAS. 

Ao observar e acompanhar, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, o desenvolvimento dos Projetos de Aprendizagem durante o ano 

de 2006, pôde-se perceber que, apesar dos temas de alguns projetos estarem 

voltados para questões da infância — como é o caso dos projetos: “Brincando 

e Aprendendo”, “O Conto que eu Reconto”, “Contos de Fadas e Contos 

Maravilhosos” — a tentativa de exercitar a integração descrita anteriormente foi 

uma tônica que, durante todo o trabalho, evidenciou-se como proposta de 

construção permanente entre os educadores e educandos. 

Então nos projetos a gente procura trabalhar coisas que é da 
vivência deles mesmo, não que a gente não tenha que trabalhar 
coisas novas, sei que não podemos ficar presa só a realidade 
deles. (Educ E-01). 
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Os projetos ajudam em uma caminhada muito boa com os alunos. 
Esses projetos que a gente elabora são muito dinâmicos. Dentro 
dos projetos a gente trabalha os conteúdos, não de forma 
separada, a gente integra os conteúdos aos temas dos projetos 
trabalhados e com a realidade que as crianças vivem. (Educ E-03). 

 

As expressões “trabalhar coisas”, “trabalhar coisas novas”, são 

bastante comuns nas falas dos educadores. Contudo, percebe-se uma 

dificuldade de “nomear” o que seriam “coisas” das vivências dos educandos, e 

o que seriam as “coisas novas” trabalhadas nas atividades pedagógicas dos 

projetos. Isto denota, por um lado, certa superficialidade no trabalho com o 

conhecimento, tanto do contexto, como dos conteúdos que precisam ser 

trabalhados na escolarização formal. Por outro lado, denota, também, certa 

dificuldade de compreender o desenvolvimento dos projetos como um todo, 

para além das seqüências de atividades preparadas para um determinado 

período de tempo do dia. 

Apesar desta dificuldade e, mesmo, convivendo com alguns projetos 

“impostos” pela própria Secretaria de Educação, especificamente, à escola, os 

educadores trabalham sempre na tentativa de integrá-los ao contexto 

educacional e social.  Podemos considerar que esta opção metodológica 

manifesta-se como possibilidade de construção do currículo com perspectivas 

emancipatórias na medida em que a mesma foi provocada por um olhar mais 

refinado para a realidade do contexto em que a escola está inserida. 

Embora o currículo, prescrito oficialmente, tentasse se impor ao 

cotidiano escolar, os educadores envolvidos nessa experiência propuseram 

maneiras de fazer diferente, a fim de que os sujeitos envolvidos, educadores e 
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educandos, produzissem sua existência no cotidiano escolar e a 

transformassem. 

Ao optar por trabalhar com a metodologia de projetos, as instituições 

educacionais romperam com a possibilidade de desenvolver seqüências 

lineares de aprendizagem dos conteúdos curriculares obrigatórios, no caso da 

escola, expressos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e por 

muitos livros didáticos que engessam as ações pedagógicas construídas no 

cotidiano educacional, e privilegiou um trabalho mais fundamentado no 

desenvolvimento de habilidades necessárias à construção do conhecimento. É 

o que nos mostra este registro no portfólio de uma educadora: 

Para iniciarmos este projeto (Histórias para contar e encantar), 
primeiro fizemos uma roda de conversa para socializarmos o que 
iríamos trabalhar. Expliquei aos alunos que este projeto iria nos 
proporcionar um aprendizado grande sobre elaborar um bom texto, 
quais os conteúdos importantes para que um texto ficasse bem 
escrito e gostoso de ler. Perguntei-lhes então o que um bom texto 
teria que conter? Os alunos responderam: personagens, história, 
não pode ter erros, lugares, entre outras respostas. 
A partir dessas informações fui mostrando para eles outras coisas 
que um texto precisa como: um conflito, uma situação inicial, um 
problema para resolver, o desenvolvimento da história, a 
organização na escrita para que o texto não fique confuso, etc. 
Logo em seguida li a história do Patinho Feio e fomos identificando 
tudo que havíamos pontuado antes [...]. Discutimos também sobre 
quem escreve a história e expliquei a eles que quando narramos, 
contamos uma história sobre alguém, não participamos dela. 
Passamos então para a análise da história. [...] Conversamos 
sobre quantas crianças iguais ao Patinho Feio existem. Disseram 
que muitas, mas que às vezes não percebemos. Perguntei qual 
era o nosso papel nesta história, o que deveríamos fazer. As 
respostas foram variadas. Aproveitamos o momento para 
relembrarmos alguns valores que trabalhamos no nosso dia-a-dia, 
como: respeito, solidariedade, união, etc. 
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É possível perceber que o objetivo deste projeto, como dos demais 

desenvolvidos na escola durante o ano de 2006, privilegiou a construção da 

escrita e a produção de textos como habilidades essenciais e fundamentais 

para o trabalho que deve ser desenvolvido com as demais áreas de 

conhecimento, até mesmo em função da defasagem de aprendizagem 

apresentada pelos educandos daquele contexto, como pode ser visto na escrita 

deste educando. 

 

 

 

 

 

                           

 

 

        

 

                             Imagem 20 – Escrita de um aluno do 4º ano. 

 

Ao privilegiar tais habilidades, os educadores entendem que, ao 

trabalhar com a Língua Portuguesa por intermédio da leitura, da escrita e da 

produção de textos, é possível exercitar a imaginação e a criatividade, bem 
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como possibilita caminhar em direção à uma autonomia autoral que contribui 

para o desenvolvimento da auto-confiança e da auto-estima dos educandos. 

Ao observar uma das atividades deste projeto, que privilegia a 

produção de textos a partir das histórias infantis, percebemos o cuidado que a 

educadora tem para estimular a criatividade, bem como problematizar a 

produção dos educandos de modo que reflitam sobre a mesma. 

Após entregar para cada aluno a folha com o início do texto 
construído coletivamente, na aula anterior, a professora estimula 
os alunos a continuarem o texto individualmente. Chama a atenção 
para que não desviem do assunto. 
As crianças escrevem o seu texto, cada um em sua carteira, existe 
um clima silencioso, porém produtivo. Elas se dirigem à 
professora, pergunta como se escreve determinada palavra. A 
professora problematiza e solicita que procurem primeiro no 
dicionário. Quando escrevem, as crianças trazem para a 
professora ver. Ela problematiza a produção das crianças para que 
melhorem cada vez mais os seus textos. Ela problematiza no 
tocante a pontuação, seqüência de idéias, coerência, acena para 
palavras repetidas, palavras escritas incorretamente, acrescenta 
informações. 

 

A relação ensino e aprendizagem, estabelecida no decorrer da 

produção de texto, faz com que os educandos resolvam os seus conflitos de 

escrita consultando o dicionário, bem como reflitam sobre o que escrevem a 

partir da problematização, apresentada pela educadora, das questões que não 

correspondem às normas gramaticais da língua culta. Tal prática, certamente, 

contribui para a formação de leitores e escritores críticos. 

Na escola, os projetos desenvolvidos pelas turmas do segundo ano 

“Brinquedos e Brincadeiras” traz à tona a questão do movimento, da 

corporeidade, como outra habilidade trabalhada no cotidiano educacional. 
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Ao resgatar as brincadeiras de rua a partir de uma pesquisa feita 

pelos educandos com seus familiares, os educadores propõem a confecção 

dos brinquedos, quando é o caso, a vivência das brincadeiras nas aulas de 

Educação Física, e o registro das regras das brincadeiras, em sala de aula, na 

produção de textos para a confecção de um “caderno de receitas” para os 

brinquedos e brincadeiras experienciadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                                      Imagem 21 – Brincadeiras de Rua 
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                                                       Imagem 22 – Brincadeira de Rua 

 

Podemos perceber, mais uma vez, que o conteúdo formal, 

estabelecido pelas diferentes áreas do conhecimento não se fazem presentes 

no desenvolvimento deste projeto, contudo, o desenvolvimento da habilidade 

de produção de texto aparece, novamente, como uma tônica do trabalho. 

Os projetos desenvolvidos na Unidade FUNDHAS Jardim São José 

apresentam outra conotação em função da própria proposta pedagógica da 

unidade. O trabalho com o Programa Arte-Educação, enfatizando as diferentes 

linguagens artísticas, propicia o desenvolvimento pontual de projetos 

vinculados aos núcleos de trabalho e ao contexto social da comunidade. Como 

é o caso do projeto para a construção de uma horta nos quintais das casas dos 

educandos. 

 

 

 

                                      Imagem 23 – Projeto Horta 
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Quanto à produção individual dos educandos, os educadores têm o 

cuidado de respeitar a diversidade de suas produções, bem como oferecer 

situações de reflexão para que as limitações sejam superadas. No caso das 

produções de textos, a correção coletiva é uma metodologia utilizada pela 

educadora. Ela escolhe, entre os textos dos educandos, um que apresente 

deficiências sobre algum conteúdo que deve ser trabalhado, como pode ser 

evidenciado nestes registros feito em um portfólio: 

Escolhi o texto de um aluno que apresentava falta de pontuação e 
pontos colocados fora de lugar. Entreguei o texto para as duplas e 
pedi que fizessem à correção. Vou passando nas duplas e 
questionando as mudanças que fizeram e pontuando outras que 
não aconteceram. 

 

Após fazer a leitura dos textos escolhi o da Eliane para fazermos a 
correção, pois é uma aluna que apresenta bastante dificuldade 
para produzir. Digitei o texto novamente e pedi aos alunos que 
ajudassem a amiga a melhorar sua história. A Thais auxiliou a 
Eliana neste trabalho. Este agrupamento está dando bons 
resultados. A Eliane tem evoluído bastante nas suas atividades. 

 

Estes relatos nos apontam à importância das parcerias solidárias e 

produtivas entre os educandos na superação das limitações manifestadas na 

produção do texto. O aprender trabalhar juntos, fazer das atividades 

pedagógicas um momento para a solidariedade e não para a competição, 

superar situações conflitivas no processo de aprendizagem, são situações 

relacionadas com o processo em que as pessoas atinjam níveis, cada vez mais 

independentes. Tal movimento é característico de um processo emancipatório 

pessoal e coletivo. 
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                      Imagem 24 – Produção Individual dos educandos 

 

Quanto à produção coletiva, como é o caso da confecção dos 

cartazes, ao mesmo tempo em que percebemos a valorização da produção dos 

educandos, postura que identifica indícios emancipatórios, podemos notar certa 
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diretividade em suas produções, em função do resultado coletivo apresentar-se 

de forma semelhante, ou seja, todos os grupos fizeram o mesmo cartaz. A 

produção livre, sobre um determinado assunto ou tema trabalhado, não se 

mostrou tão “livre” assim, mas produziu-se dentro de certa diretividade docente. 

 

 

 

 

 

 
                              Imagem 25 Cartaz produzido pelos alunos e pelos grupos 

 

No desenvolvimento dos projetos, nas duas instituições, o produto 

final tem conotações importantes, dependendo do objeto de conhecimento que 

está sendo trabalhado pelos educadores. Em alguns casos, o produto final é 

entendido como momento ápice do trabalho, em outros casos, a natureza da 

atividade não permite uma elaboração por um determinado período de tempo 

necessário à confecção do produto final, como podemos ver neste depoimento:  

E dentro do trabalho de teatro o universo infantil é muito amplo, 
como é que eu vou estabelecer um texto, determinar regras, repetir 
ensaios com os pequenos e aí eu acabei descobrindo que a 
atividade se encerra nela mesma, então o teatro acontece ali na 
sala, é naquele momento, foi até onde eu cheguei para o gestor da 
unidade e disse: eu não vou apresentar produto final com os 
pequenos, porque o produto final deles é do dia-a-dia, é 
brincadeira do faz de conta e você vai dando os elementos, os 
figurinos, os adereços, e ali esses se desenvolvem. (Educ F-04). 
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A oficina de teatro, oferecida aos educandos, na Unidade FUNDHAS, 

não tem a intenção de formar pequenos atores e, muito menos alimentar o 

compromisso com o “sucesso” de possíveis peças teatrais ensaiadas e 

apresentadas — embora as apresentações também aconteçam — mas de 

proporcionar aos educandos a experiência da dramaturgia, a partir de suas 

expectativas e de suas vivências no dia-a-dia. Assim, em uma atividade desta 

natureza, como afirma a educadora, a atividade se encerra nela mesma, não 

sendo, muitas vezes possível comprometer-se com um produto final.  

O desenvolvimento de projetos, enquanto opção metodológica, nas 

instituições pesquisadas, atua como uma possibilidade concreta na construção 

de um currículo com perspectivas emancipatórias, uma vez que, não perdendo 

o foco nos objetivos institucionais, os educadores são impelidos a exercitarem 

a dimensão criadora e inovadora da ação pedagógica, bem como manter-se 

em sintonia com os educandos que apresentam, em diversas linguagens, as 

suas reais necessidades de aprendizagem e de construção de conhecimento 

que, nem sempre, correspondem ao proposto pelos livros didáticos e pelo 

currículo formal. 

 

 

5.3.3.III – O conteúdo 

nas ações pedagógicas 

Na escola, no que diz respeito ao conteúdo curricular das diferentes 

áreas de conhecimento, propriamente dito, observamos formas metodológicas 
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de trabalho que evidenciam perspectivas emancipatórias na construção do 

conhecimento, uma vez que tais conteúdos não são oferecidos aos educandos 

de forma definitiva, para que exercitem a reprodução. As situações de 

aprendizagens são problematizadas, tal atitude é assumida como um valor na 

prática pedagógica dos educadores, a fim de que os educandos cheguem às 

“definições conceituais” de forma construtiva. É o que verificamos neste relato 

de observação de uma aula ministrada no horário de acompanhamento de 

aprendizagem, desenvolvida com sete educandos: 

A professora fez um grupo com as carteiras e sentou-se com eles. 
Propôs uma atividade de ortografia. Palavras que são escritas com 
“x” e tem som de “z”. Discorreu o seguinte diálogo: 
Criança: São escritas com “x” ou com “z”? 
Criança: Todas têm o som de “z’. 
P-02: O que a gente consegue observar nas palavras. 
Criança: Todas começam com “e”. 
Criança: Então todas as palavras que começam com “e” usa o “x”. 
Usa-se o “x” depois do “e”? 
P-02: Vamos pesquisar no dicionário se existe alguma palavra 
iniciada por “ez”. 
As crianças pesquisam no dicionário. 
P-02: O que podem perceber? 
Criança: Todas as palavras iniciadas com “e” é seguida de “x”. 
Criança: Todas têm o som de “z”. 
Criança: A letra “x” fica entre duas vogais? 
P-02: Conseguiram achar palavras que comecem com “ez”? 
Criança: Não existe palavras escritas com “ez”. 
P-02: Então vamos completar nosso exercício. 

 

Em contrapartida, quando se trata dos conteúdos de matemática, a 

forma metodológica de trabalho, ainda se mostra arcaica. Algumas atividades 

que observamos resumem-se em apresentar problemas para os educandos 

resolverem, utilizando-se das quatro operações. 
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Esses problemas, como foi observado nas atividades propostas ao 

segundo ano, oferecem baixo nível de complexidade intelectual, pouca 

contextualização com a realidade, pouca interação com outras áreas de 

conhecimento, com uma tônica forte na reprodução, como podemos observar 

no relato de observação abaixo: 

A professora entregou a atividade de matemática (vários exercícios 
iguais). Uma folha para cada um. Pede para que coloquem o nome 
e que os alunos vão ler no grupo e fazer sozinhos. 
Criança: O que é para fazer aqui? 
P-01: Eu vou fazer o primeiro e depois vocês tentam fazer o 
restante. Quem precisar fazer o desenho, faça. Tem que ler o 
problema, não adianta ver o número e fazer. 
A professora faz o primeiro no quadro. Os alunos continuam se 
dirigindo à professora e perguntando o que é para fazer. 
Alguns alunos não conseguem ler os problemas. Quando é lido 
para eles, os alunos conseguem fazer. 

 

Esta contradição metodológica apresentada no trabalho com os 

conteúdos curriculares de diferentes áreas do conhecimento é comum de ser 

percebida no cotidiano escolar. Embora os documentos oficiais e o discurso 

pedagógico manifestem uma opção de trabalho interdisciplinar, as limitações 

são evidenciadas na ação pedagógica. 

As tentativas realizadas para o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar, efetivamente, não conseguem ainda assumir a matemática 

(neste caso apresentado) como um processo lógico de pensamento presente 

na vida dos educandos e na sociedade como um todo. A ação pedagógica 

ainda persiste em expressar uma concepção de que a matemática, nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, limita-se a conhecer o sistema decimal 
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e desenvolver problemas, de pouca complexidade, que envolvem as quatro 

operações. 

Além desta contradição metodológica, outra limitação se faz 

presente no cotidiano observado, no que diz respeito à descontextualização 

das atividades de matemática propostas aos educandos. 

Em uma sala do segundo ano, observamos a seguinte situação: 

P-03: Qual é a nossa próxima atividade da rotina? 
Crianças: Matemática. Problemas. 
P-03: E pra resolver os problemas o que é preciso fazer? 
Crianças: Pensar. 
P-03: Vamos pegar o caderno de sala e vamos fazer juntos a 
atividade que eu vou colocar na lousa. 
A professora passa um problema no quadro e as crianças ficam 
em silêncio na cópia do problema. O problema foi o seguinte: 
01. UMA ARANHA TEM 8 PERNAS. QUANTAS PERNAS TEM 3 
ARANHAS? 
P-03: Vocês vão desenhar 3 aranhas com 8 pernas cada e contar 
quantas somam no total. 
Criança: Professora tem 24 pernas. Respondeu imediatamente 
um aluno. 
P-03: Meu amor, se você não precisa desenhar, conseguiu fazer 
de cabeça, fique quietinho para não atrapalhar seus colegas. 
02. EM UMA ÁRVORE HAVIA 12 PASSARINHOS E 4 VOARAM 
ASSUSTADOS COM O VENTO. QUANTOS PÁSSAROS 
RESTARAM NA ÁRVORE? 
Criança: Oito Passarinhos. Falou um aluno antes mesmo que a 
professora terminasse de escrever o problema no quadro. 

 

O educando, que se adiantou ao responder os problemas propostos 

pela educadora, ainda não domina a base alfabética da escrita. Contudo, a 

experiência de “vida” e de “rua” que ele tem, o manuseio e a compreensão 

social do dinheiro, suas relações e situações vivenciadas fora do ambiente 
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escolar lhe proporcionaram a construção do conhecimento lógico matemático 

que está para além daquele trabalhado na escola.  

A limitação da ação pedagógica que queremos evidenciar diz 

respeito à dificuldade que os educadores apresentam em trabalhar com a área 

de matemática, bem como oferecer situações diferenciadas de aprendizagem, 

o que se faz tão bem com a construção da escrita e da leitura. 

Para este educando, em especial, como para outros que não se 

manifestam, uma ação pedagógica com perspectivas emancipatórias, seria a 

proposição de situações que desafiassem o conhecimento já construído e a 

contextualização das atividades de matemática a partir das situações 

vivenciadas pelos educandos, que exigem deles, o exercício do conhecimento 

lógico. 

É interessante perceber, também, como a prática pedagógica 

desenvolvida pelos educadores no espaço formal de educação, está, cada vez 

mais, limitada ao trabalho com a Língua Portuguesa e Matemática. Pouco se 

percebe um efetivo trabalho com outras áreas de conhecimento, como a 

Geografia, História e Ciências, apesar de estarem expressas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, como na proposta 

pedagógica da escola. Acreditamos que tal atitude se deve, especificamente a 

dois motivos: as políticas de avaliação de desempenho que “cobram”, 

demasiadamente, as habilidades de leitura, de escrita, de interpretação e de 

raciocínio lógico matemático, fazendo com que as instituições e educadores 

dediquem um espaçotempo muito maior à Língua Portuguesa e Matemática, 
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como se essas duas áreas fossem as únicas responsáveis pelo 

desenvolvimento de tais habilidades. 

O segundo motivo pode ser atrelado à fragilidade da formação dos 

educadores para desenvolver práticas pedagógicas que contemplem os 

conteúdos das demais áreas de conhecimento. O que se mostra como um 

aspecto emergente, tanto para a formação inicial quanto contínua, dos 

educadores. 

Na Unidade FUNDHAS o conteúdo se expressa de outra maneira, 

até mesmo pela natureza da proposta de trabalho da instituição. 

Desenvolvendo um currículo considerado não formal, a obrigatoriedade de 

considerar, explicitamente, os componentes curriculares estabelecidos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, não é exigida. O que contribui para que, 

nas ações pedagógicas, os conteúdos se apresentem de forma mais 

diversificada e flexível. 

De acordo com o depoimento de uma educadora, essa situação é 

muito clara para os educandos. Eles compreendem que a Escola e a 

FUNDHAS realizam um trabalho em conjunto, porém, a especificidade de cada 

instituição materializa-se nas atividades pedagógicas do cotidiano. 

Para eles, está muito claro que é um trabalho em conjunto, eles 
sabem que a carga horária deles é um período na escola, 
complementar a isso na FUNDHAS ou vice-versa. Eles não 
querem o conteúdo, eles não esperam da FUNDHAS a mesma 
postura da escola. Isso já é diferente. Eles chegam na FUNDHAS 
com outra postura. Já entenderam também a diferença. Ali eu vou 
fazer a chamada, é importante que ele esteja, mas eu não vou 
fazer a prova, o conteúdo é explicitado em um projeto, existe um 
planejamento, mas ele é muito mais flexível, eu não vou cobrar a 
“matéria” no final, e não tem nem jeito, mas eu vou cobrar a 
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participação, a participação no grupo, no caso do teatro, tem uma 
apresentação, você não quer apresentar, você não é obrigado, 
mas você tem que participar do contexto, então ele assiste o 
ensaio e quando vê, ele ajuda a entregar algum objeto para o 
colega que está em cena, ele participa, não diretamente. Na 
verdade, você cria outro combinado, outro código, que não o 
formal. (Educ F-04). 

 

Por um lado, é muito claro que, por mais que a escola tenha uma 

proposta metodológica considerada inovadora para o trabalho com os 

componentes curriculares das diversas áreas de conhecimento, o conteúdo, 

muitas vezes, acaba por engessar certas iniciativas, em função de sua 

obrigatoriedade. Por outro lado, os conteúdos considerados diversificados, 

trabalhados na FUNDHAS, mesmo sendo de natureza diferenciada, contribuem 

para o desenvolvimento dos educandos no processo de educação formal 

desenvolvido pela escola porque os ajudam a desenvolver outras habilidades. 

Neste sentido, podemos considerar a forma como os conteúdos são 

trabalhados nas duas instituições, manifestante de uma perspectiva 

emancipatória, na medida em que desenvolve a consciência de que não existe 

um “conteúdo” mais importante do que outro, o que existe é a compreensão de 

que o conteúdo atua como “meio” para a construção do conhecimento e do 

desenvolvimento da capacidade reflexiva crítica, contribuindo, por assim dizer, 

para que os educandos transformem sua presença e sua ação no contexto em 

que vivem. 
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5.3.3.IV – O sentido emancipatório 

da avaliação 

Uma última questão analisada, diz respeito à avaliação realizada 

pelos educadores das duas instituições no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Segundo Saul (2000, p. 61) uma avaliação que apresente 

perspectivas emancipatórias é aquela que faz “com que as pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua própria 

história e gerem as suas próprias alternativas de ação”. 

A avaliação da aprendizagem do educando sempre foi o polo mais 

evidenciado no processo de ensino e de aprendizagem. A preocupação com o 

bom rendimento educacional mobiliza os educadores em seu cotidiano a 

desenvolver ações nas quais possa ser verificado o desempenho dos 

educandos no desenvolvimento de algumas habilidades. 

O sentido da avaliação, para os educadores das instituições 

pesquisadas, não só tem o objetivo de perceber a trajetória realizada pelos 

educandos, como também de ser um indicador que referencia a sua própria 

ação pedagógica no cotidiano educacional. Ou seja, entender que a resposta 

oferecida pelos educandos é uma forma de avaliar sua prática, enquanto 

educadores, bem como a eficiência das ações pedagógicas propostas, é uma 

maneira de entender o processo educacional como uma via de mão dupla, 

onde educadores e educandos constroem coletivamente o percurso de ensino 

e de aprendizagem.  
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Na EMEF Profª Rosa Tomita, embora não observamos nenhum 

momento formal e específico para a avaliação de aprendizagem, percebemos 

que a concepção dos educadores em relação ao ato de avaliar está para além 

da percepção arcaica de avaliação, onde a cobrança e a punição aparecem 

como medidas definitivas para aqueles educandos que não atingiram um nível 

de aprendizagem considerado “padrão”. Elas declaram: 

Eu costumo fazer com eles uma avaliação para eu saber o que 
eles atingiram e o que eu tenho que ajudar. (Educ E-01). 
 
Eu também preparo atividades para eu fazer uma avaliação 
diagnóstica para ver que nível o aluno está e essa avaliação é 
constante, ela é diária, às vezes eu comparo as atividades de 
Fevereiro com uma de agora, e vejo a diferença, eu tento avaliar 
eles de todas as maneiras, de participação, de comprometimento, 
assiduidade, tudo o que eles fazem. (Educ E-02). 
 

Avaliar o aluno não é só olhar uma atividade do aluno, mas olhar o 
aluno todo, e assim você consegue fazer uma auto-avaliação 
também. O conceito de conteúdo é importante, mas não é só. 
(Educ E-03). 

 

Entender que a avaliação, enquanto processo, é um indicativo para 

novas propostas de ações pedagógicas possibilita que a dimensão do 

diagnóstico seja uma tônica apresentada pelos educadores das duas 

instituições educacionais como um objetivo fundamental do ato de avaliar. 

“Saber o que os educandos atingiram” para continuar o processo de ensino é, 

na verdade, reconhecer e descrever a realidade de aprendizagem na ótica dos 

educandos, que está em constante transformação, conseqüentemente, na ótica 

de um currículo que está para ser construído no cotidiano e não imposto por 

um sistema formalizado que desconsidera o contexto educacional. 
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Cada dia, mês ou bimestre é considerado como uma realidade no 

processo de ensino e de aprendizagem. A compreensão de que os educandos 

evoluem contribui para que a avaliação não seja assumida no cotidiano 

educacional, pelos educadores, como um ato de cobrança e de reprodução do 

que foi trabalhado na relação de ensino e de aprendizagem, embora, em algum 

momento pontual do ano letivo, no caso da educação formal, as avaliações de 

rendimento escolar propostos pelo sistema, como um todo, são efetivadas. 

Estes momentos, apesar de serem pontuais, não invalidam o caráter 

contínuo da avaliação que deve orientar as ações dos educadores no decorrer 

do processo. Comparar as produções realizadas pelos educandos meses antes 

com as produções atuais, nos mostra que a avaliação é antes de tudo um 

momento de reflexão dos educadores sobre o desenvolvimento dos 

educandos, com o intuito de perceber as transformações substanciais do 

processo educacional, não só aqueles vinculados ao conteúdo formal, mas 

também aquelas transformações que são perceptíveis no cotidiano que validam 

as ações dos educadores, como mostra o seguinte depoimento: 

As mudanças são imensas. É no dia-a-dia, é em cada gesto, em 
cada atitude, é na organização da fila para entrar no refeitório, 
você percebe que sua fala funcionou, é em todo momento. Eles 
respondem que eles podem sim se organizar, tem os conflitos, 
mas na hora que você estabelece um limite a coisa se transforma 
e mostram como são capazes de fazer. Você acaba que eles dão 
retorno sim, sempre, basta desafiá-los. Você vai imprimindo a sua 
postura neles. É muito perigosa essa questão, mas você é uma 
referência, e a sua postura vai conduzir a postura deles também, 
então é preciso estar muito atenta também. Então, o feedback é 
quando você consegue ver neles o que você está querendo 
desenvolver. (Educ F-04). 
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Assumir o feedback que os educandos oferecem, frente as ações 

realizadas com ele, como uma forma de avaliação que norteia as instituições e 

as ações pedagógicas construídas na relação de ensino e de aprendizagem, é 

uma forma de considerar que, tanto os educandos quando os educadores, são 

capazes de realizar reflexões onde a crítica e a auto-crítica, em uma 

perspectiva educativa e formativa, está a serviço da reorientação das ações e 

das instituições como um todo. 

Tal postura evidencia o quanto emancipatória é uma avaliação 

pautada por esse princípio porque evidencia a consciência de que as 

instituições e educadores não estão naquele contexto para desenvolver 

trabalhos para os sujeitos que compõem aquele comunidade, mas estão 

convictos de que estão ali com o objetivo de construir um contexto educacional 

com os sujeitos daquela comunidade. 

Na tentativa de fazer da avaliação um exercício que evidencie 

perspectivas emancipatórias, as instituições deixam claro os três momentos 

que caracterizam a avaliação emancipatória, segundo Saul (2000). 

Percebemos: 

 a descrição da realidade, quando os educadores procuram, 

constantemente, conhecer o contexto, o nível de aprendizagem 

e de construção de conhecimento no qual se encontra os 

educandos; 
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 a crítica da realidade, quando convencidos de  que, conhecendo 

a realidade, redimensionamentos das ações precisam ser 

propostas; e,  

 a criação coletiva, quando o processo de ensino de 

aprendizagem é assumido por todos, educadores e educandos, 

quando a voz dos educandos também é assumida como um 

elemento que propicia a construção de um currículo com 

perspectivas emancipatórias no cotidiano das próprias 

instituições educacionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

Não tenho caminho novo. 
O que eu tenho de novo 

é o jeito de caminhar. 
Aprendi, 

o caminho me ensinou, 
a caminhar cantando, 

como convém a mim 
e aos que vão comigo, 

pois já não vou mais sozinho. 
(Thiago de Mello) 
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Continuando nosso diálogo 

A necessidade de conferir a essas últimas palavras desta tese a 

característica de provisoriedade e de continuidade, deve-se ao fato de acreditar 

no processo de inconclusão no qual este trabalho está mergulhado, bem como 

na convicção de que esse processo de construção de conhecimento não se 

encerra aqui. Ao contrário disso, ele chega neste momento provocando a 

sensação de que muitas outras possibilidades investigativas são apresentadas 

como objeto para aqueles que, superando esse momento, poderão construir 

novos percursos acerca deste tema. 

Quando iniciamos nossa investigação, o problema não estava 

completamente definido, porém, como evidenciamos na introdução deste 

trabalho, a realidade sui generis daquele contexto educacional, instituído em 

uma comunidade proveniente do processo de desfavelização, já nos havia 

instigado profundamente com a certeza de que a permanência naquele 

contexto nos ajudaria na construção da própria pesquisa. 

O problema desta pesquisa foi definido ao longo do próprio caminho. 

Iniciamos por discutir questões relacionadas à construção do currículo com 

perspectivas emancipatórias no cotidiano da escola, até atingirmos o seu ápice, 

quando nos momentos de integração com o contexto educacional, bem como 

no momento da qualificação, a ampliação da compreensão do currículo nos foi 

sugerida, uma vez que, o contexto educacional daquela comunidade 

compreende a parceria entre a Escola e a Unidade FUNDHAS que atende os 

mesmos educandos daquela comunidade. 
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As opções investigativas foram se clareando, quando nos 

propusemos a olhar, também, para o outro lado da rua e assumimos a Unidade 

FUNDHAS Jardim São José, construída em frente à EMEF Profª Rosa Tomita, 

como outro lócus de nossa investigação, não como uma segunda instituição 

educacional, mas como uma única unidade curricular, composta por duas 

instituições — uma formal e outra não formal — que, impelidas pela realidade 

da comunidade, se propuseram a construir um contexto educacional expresso 

na proposta de educação integral. 

Foi então que nos perguntamos — “quais práticas educativas são 

capazes de contribuir para a construção de um currículo com perspectivas 

emancipatórias em uma organização educacional pública, composta por duas 

instituições (formal e não formal) instituídas em uma comunidade proveniente 

de um processo de desfavelização?” — com o objetivo de refletir sobre as 

práticas pedagógicas dos educadores que compõem as duas instituições, 

buscando flagrar nelas as ações que contribuem para a construção de um 

currículo com perspectivas emancipatórias, tão necessárias ao contexto da 

comunidade onde tais instituições foram instaladas. 

A opção pelo qualitativo “emancipatório” na construção do currículo 

no cotidiano educacional foi assumida a partir do próprio referencial teórico 

aprofundado. Ele nos mostrou que um currículo emancipatório, como aquele 

que contribui para que os educandos e educadores se assumam enquanto 

sujeitos da história e atores de transformação social, é o ideal que queremos 

atingir nas instituições educacionais. É este o papel e a função das instituições 

educacionais nessa sociedade contemporânea marcada pelas diferenças 
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sociais, econômicas e culturais. Contudo, nos convencemos que isso é 

possível se as instituições educacionais se despojarem das tradições arcaicas 

que as engessam e assumirem, também, uma postura de extrapolarem seus 

muros para, não só compreender o contexto sócio-econômico-político-cultural 

onde elas estão instituídas, como também, fazer deste contexto o ponto de 

partida para as suas propostas curriculares, considerando, sem dúvida, as 

“vozes” dos seus protagonistas: educandos e educadores. 

Percebemos, na descrição do contexto instituído, que o 

deslocamento das três favelas para o Conjunto Habitacional Jardim São José 

II, feito de forma involuntária por seus moradores, gerou uma população à 

margem do centro urbano e comercial de São José dos Campos, acentuando 

naquela população características que a diferenciam da cultura instituída pela 

população inserida nos parâmetros sociais e econômicos da classe média e 

alta, portanto, da classe social considerada hegemônica. 

Questões como o alto índice de desemprego, os baixos salários, o 

trabalho informal, a violência entre os membros da comunidade, o roubo, o 

tráfico de drogas, o crescimento de natalidade, pelo aumento do índice de 

gravidez na adolescência, se mostraram latentes no início da configuração 

daquela comunidade, propiciando o desenvolvimento de uma cultura, pautada 

em mecanismos vinculados à necessidade de sobrevivência de sua população, 

bem como, de adaptação às suas próprias circunstâncias de vida que foram 

marcadas pela privação e exclusão. 

Foi por intermédio da inserção neste contexto, que foi possível 

perceber os diversos movimentos realizados pelas instituições educacionais, 
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construídas no Conjunto Habitacional Jardim São José II, que configuraram 

seus redimensionamentos curriculares, a fim de responderem às necessidades 

apresentadas pelos educandos daquela comunidade. 

Foram esses movimentos que evidenciaram situações e ações que 

nos autorizaram, enquanto pesquisadora, defini-las como possibilidades 

emancipatórias no currículo que não são evidenciadas como um dado feito, 

mas como processo de construção permeado de relações dialéticas, conflitos, 

resistências, entre outras manifestações, que vai se configurando 

gradativamente.  

Um primeiro movimento evidenciado é a tomada de consciência da 

escola quando, no final de seu primeiro ano de funcionamento, chega à 

conclusão de que não é possível desenvolver, naquele contexto, o trabalho 

educacional estabelecido na Rede Municipal de Ensino como um todo. Quando 

as manifestações culturais do contexto são latentes, percebe-se que os 

contextos diferentes “solicitam” uma escola diferente, e responder a essa 

demanda requer a capacidade de olhar para o interior da própria escola e 

assumir suas limitações e perceber suas possibilidades de transformação. 

Responder a essa questão, mostrou ser um grande desafio para uma 

instituição (escola) que traz marcas históricas evidenciadas em uma rígida 

organização, administrativa e pedagógica, e pela imposição de um currículo 

formal que, muitas vezes, estabelecido por determinações políticas, 

desconsidera o contexto nas suas propostas. 
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O segundo movimento percebido diz respeito à necessidade de 

desconstruir uma forma de pensar e organizar a escola, para reconstruir uma 

proposta de trabalho, cujas opções evidenciavam-se na contramão da política 

educacional estabelecida no município. Uma nova forma de organizar a escola 

que vai desde a escolha dos educadores até as práticas pedagógicas 

desenvolvidas em sala de aula, perpassando por uma proposta curricular que 

rompa com a obrigatoriedade linear dos conteúdos para considerar os 

conteúdos provenientes da cultura do contexto, supõe, não só a construção de 

um Projeto Político Pedagógico expresso em forma de documento, mas de um 

compromisso profissional e ético que o transforme em ação no cotidiano 

institucional, sobretudo da sala de aula. 

O processo de reflexão desenvolvido pelos educadores da escola, 

sobre sua ação educativa com aqueles educandos, contribui para a tomada de 

consciência de que a escola não pode tudo em termos educacionais, pelas 

próprias limitações do sistema, da estrutura, da organização do espaçotempo, 

do regime de trabalho dos educadores, da formação desses educadores, entre 

outros indicadores, mas pode muito. Assim, o terceiro movimento diz respeito à 

necessidade, manifesta à outra instituição (FUNDHAS), de construir uma 

proposta de educação integral efetivada por uma parceria entre duas 

instituições que, embora apresentem o processo educacional como um objetivo 

comum, evidenciam, também, suas particularidades, suas filosofias, suas 

divergências, suas formas diferenciadas de compreender e trabalhar com o 

processo educacional. 
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Tal proposta só pode ser consolidada a partir da concepção, 

ampliada e expandida, de um currículo que pode integralizar em si a dimensão 

formal e não formal da educação, não como dimensões complementares entre 

si, mas como dimensões articuladas que não se sobreponham às diferenças de 

natureza do conteúdo e do conhecimento trabalhadas em cada dimensão, no 

sentido de um ser “mais” importante ou necessário do que outro na vida dos 

educandos. Entender e assumir a expansão curricular para uma dimensão 

integralizadora diz respeito à compreensão de que o conhecimento trabalhado 

nas duas instituições é importante, bem como, necessário à vida dos 

educandos no sentido de sua emancipação. 

A expansão curricular, no contexto educacional investigado, 

evidencia o quarto movimento que configura o redimensionamento das 

instituições na perspectiva de construir um currículo emancipatório, expresso 

na necessidade da aprendizagem do trabalho coletivo entre os educadores das 

duas instituições. A pesquisa evidenciou que, apesar da excelência individual 

das duas instituições — Escola e FUNDHAS — certo estranhamento entre os 

educadores estabeleceu-se no período inicial da parceria, até mesmo pela 

prática de, enquanto instituições, desempenharem isoladamente seus papéis 

sociais. Encontrar um ponto de diálogo e de intersecção entre as instituições foi 

uma aprendizagem que se iniciou nos primeiros anos da parceria, e que ainda 

não está estabelecido enquanto uma prática vigente das duas instituições. 

O diálogo acerca do currículo ampliado e das propostas de ações 

para as duas instituições ainda são estabelecidas em momentos pontuais, em 

geral, institucionalizado somente para as equipes técnicas, dirigentes, das duas 
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instituições. Este espaço ainda não foi garantido para aqueles que estão no 

“chão” do cotidiano: os educadores que, embora não tendo este espaço 

garantido, exercitam-se nas buscas individuais e, também, pontuais, quando 

existe a necessidade anunciada pela prática do cotidiano. 

As ações pedagógicas, construídas pelos educadores no cotidiano 

das duas instituições, podem ser consideradas como o quinto movimento do 

redimensionamento institucional que aponta para perspectivas emancipatórias 

na construção do currículo. Embora tenham sido consideradas diversas ações 

pontuais, elas evidenciam o quanto que os educadores desconstruíram suas 

concepções do que é ensinar e aprender no interior de uma instituição, em 

geral marcadas pelos traços da transmissão, para desenvolver práticas 

fundamentadas no princípio da construção, da interação, da troca, do respeito, 

da criatividade com os próprios educandos. 

As práticas pedagógicas, evidenciadas neste trabalho, representam 

perspectivas emancipatórias do currículo no cotidiano das instituições 

educacionais, na medida em que as mesmas foram construídas, 

desconstruídas e reconstruídas pelos educadores, a partir das necessidades 

expressas pelos educandos e o contexto da comunidade que, de diferentes 

formas, anunciaram a necessidade das mudanças nas instituições 

educacionais. 

Assim, o sexto movimento considerado neste trabalho, é a 

capacidade que as instituições, de diferentes maneiras, tiveram para deslocar-

se, para saírem de si, para ir ao encontro da comunidade e conhecer, a partir 

dela mesma, a sua realidade e a sua cultura manifesta na forma de vida e nos 
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costumes, refletidos pelos educandos no interior das instituições, bem como, 

permitir que os reflexos desta cultura alicercem o redesenho curricular das 

instituições em questão. 

O interessante neste movimento é considerar que ele foi iniciado, 

pelas instituições, a partir do “caos” instaurado nas primeiras relações 

estabelecidas entre elas e os educandos e que, de certa forma, acabou por 

nortear o trabalho pedagógico desenvolvido pelas instituições a partir de então. 

Podemos perceber ainda, na análise das práticas educativas 

desenvolvidas pelas instituições que pesquisamos, que estamos caminhando 

rumo a um modelo de escola que há muito almejamos, uma escola e um 

currículo que preze por considerar a cultura local, que de fato seja 

emancipatória, ainda que, as duas instituições estejam separadas fisicamente. 

Contudo, o mais importante é poder ver esse currículo expandido, não 

importando mais, os limites físicos e sim a intencionalidade curricular e a 

concretude curricular.  

Encaminhar a construção do currículo para a dimensão 

emancipatória não é um dado feito, capaz de efetivar-se, unicamente, a partir 

de um projeto bem elaborado. É necessário que instituições e educadores 

assumam, intencionalmente, movimentos de desconstrução, de construção, de 

re-construção de paradigmas, de concepções, de posições, de organizações, 

de práticas, entre outros, a fim de que o processo educacional responda 

positivamente, as necessidades, cada vez mais emergentes e complexas, 

apresentadas ao contexto educacional, pela realidade sócio-cultural dos 

educandos. 
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Assim, podemos concluir, mesmo que provisoriamente, que um 

currículo com perspectivas emancipatórias é uma trajetória a ser construída 

pelas instituições educacionais que, encorajadas a olhar, criticamente, para o 

seu cotidiano, é capaz de propor ações, por mais “pequenas” que possam 

parecer, mas que sejam frutos de uma interação com a comunidade onde se 

está instituída, em que se enfatize a dignidade de uma vida democrática, 

solidária, justa e criativa. 
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