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Aos professores da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Mário Quintana e I especialmente I 

àqueles que viveram comigo a experiência de 

construir mais esta etapa enquanto professor

pesquisador. 
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RESUMO 

Este estudo buscou como objetivo mostrar como os professores da 

escola pesquisada construíram suas práticas pedagógicas a partir de uma 

proposta político-pedagógica diferenciada em sua organização, em seu 

discurso e em sua forma de transmissão do conhecimento. A análise realizada 

através dos conceitos de classificação e de enquadramento do sociólogo Basil 

Bernstein indicou qual é o tipo de controle que o professor exerceu na prática 

pedagógica, e se existia ou não, um processo dialógico entre o transmissor e o 

adquirente. A análise destes aspectos na escola revelou um contexto social 

caracterizado por uma identidade própria quanto à distribuição, reprodução e 

mudança no código educacional: do de coleção para o de integração. Esta 

dissertação mostra uma prática pedagógica marcada pela permanente reflexão 

de como melhor construir o contexto escolar, pensando-se em professores que 

ensinam e aprendem, pensando-se em alunos que aprendem e ensinam, num 

dinamismo educacional onde as trocas cognitivas e sociais ocorreram numa 

rede de interações significativas visando à inclusão e à participação. 
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ABSTRACT 

This study aims at showing that the teachers of the researched school 

have built their pedagogic practice departing from a new political pedagogic 

proposal different in its organization, discourse and in its way of knowledge 

transmission. The analysis accomplished through the concepts of classification 

and framing of the sociologist Basil Bernstein pointed out to the type of control 

the teacher exerced in the pedagogic practice and wheather or not these was a 

dialogical process between transmitter and acquirer. The analysis of there 

aspects in the school revealed a social context featured by a particular identity 

as to the distribution, reproduction and change in the educational code: from 

one characterized as colection to that one of integration. This dissertation 

shows a pedagogie practice marked by permanent reflection as to better 

construct the school context, aiming at teachers who both teach and learn, and 

students who do the same, in an educational dynamism where the social and 

cognitive interchanges took place in a web of remarkable interactions intending 

inclusion and paticipation. 



~--------------------------------------------------------------------------

13 

INTRODUÇÃO 

Anísio Teixeira (PAGNI , 2000, p. 246) define uma escola progressista 

como aquela que "teria a função de compensar os efeitos mecânicos da 

industrialização e promover uma maior liberdade e desenvolvimento da 

inteligência humana". O projeto político-pedagógico da Escola Cidadã -

vivendo um momento histórico diferente ao do contexto vivido pelo professor 

Anísio Teixeira, mas por sua vez, igualmente voltado aos sujeitos da classe 

trabalhadora - propõe que as práticas pedagógicas aconteçam de forma a 

desenvolver a criticidade e a liberdade de cada sujeito, efetivando um 

compromisso político-ideológico que se opõe ao momento histórico em que 

vivemos, de economia globalizada de cunho neoliberal e de educação mínima 

aos cidadãos. 

A prática educativa do projeto da Escola Cidadã está voltada à classe 

trabalhadora, valorizando as possibilidades de avanço cognitivo e social , 

respeitando os fenômenos da vida e valorizando as ações coletivas entre os 

sujeitos. 

O curso de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (PPGEDU-FACED-UFRGS) possibilitou-nos desenvolver 

esta dissertação pensando a realidade educacional na rede municipal de 

ensino de Porto Alegre. O projeto de pesquisa desta dissertação foi intitulado 

"A escola possível na ação comprometida do educador" e foi apresentado ao 

PPGEDU-UFRGS em 27 de julho de 1999. 
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Esta dissertação, porém, faz parte de um projeto mais amplo 

denominado "Perspectivas de Ensino na Educação Fundamental" coordenado 

pela professora doutora Maria Helena Degani Veit. Está inserido na temática 

"Sociologia e Educação", do eixo temático: "cultura, currículo e sociedade", da 

linha de pesquisa "O Sujeito da Educação: conhecimento, linguagem e 

contextos". A pesquisa baseia-se na tese de doutorado da professora 

orientadora (VEIT, 1990) utilizando como teórico principal o sociólogo Basil 

Bernstein, na tentativa de explicar o contexto educacional no qual vivemos. 

Durante a trajetória do curso o tema central da dissertação foi sendo 

delineado; neste sentido, centramos o estudo na prática do professor, 

enfocando suas ações político-educacionais e sua infinita capacidade de 

criação de situações que proporcionam organizar e perpetuar a história da 

humanidade através do estudo das disciplinas curriculares. Com um olhar 

questionador fomos nos apropriando e contextualizando os conhecimentos 

dentro do real vivido nas escolas, significando as práticas pedagógicas e as 

possibilidades de descobrirmo-nos como parte de uma construção histórica 

dinâmica, com diferentes buscas, expectativas e desejos que nos fazem 

cidadãos. 

Acreditamos que esta investigação em torno do sujeito educador que 

significa a sua prática pedagógica, numa proposta de valorização dos sujeitos 

pertencentes à classe trabalhadora, possa contribuir para o processo ensino

aprendizagem. 

Vemos em NÓVOA (1992, p. 9) a necessidade de darmos voz aos 

educadores numa "profissão que precisa se dizer e se contar'': de maneira a se 

"compreender em toda a sua complexidade humana e científica". Nesse 

sentido, o autor complementa que a prática pedagógica do professor o "obriga 

a opções constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa 

maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa 

maneira de ser." 
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O professor, ao desenvolver um currículo escolar, o faz através de uma 

dada ideologia de ensino 1 traduzida em perspectivas de ensino2 no concreto da 

sua prática cotidiana. 

As escolhas feitas na construção dessa dissertação levaram em conta 

a análise dos caminhos que os professores percorreram na construção de sua 

prática pedagógica dentro da proposta Escola Cidadã, ao buscarem o acesso, 

a permanência e o sucesso do aluno na escola. Desta forma, foi encaminhada 

uma pesquisa qualitativa voltada para uma comunidade escolar no bairro 

Restinga. 

O foco na prática pedagógica dos professores restringiu-se ao como 

estes desenvolveram o currículo escolar, onde, num primeiro momento, se 

depararam com a inexistência de um currículo pré-determinado e, 

posteriormente, o construíram. 

Esta prática pedagógica vivida pelos professores vinculou-se ao que 

FREIRE (1995, p. 1 03) descreveu como uma das características necessárias 

ao bom professor, ou seja, ter a "capacidade de começar sempre, de fazer, de 

reconstruir, de não se entregar, de recusar burocratizar-se mentalmente, de 

entender e de viver a vida como processo, como vir-a-ser( ... )". E é neste 

sentido que foi tematizada a construção dos professores que se 

consubstanciou nesta dissertação. O marcado comprometimento dos 

professores nas práticas pedagógicas realizadas na escola esteve voltado ao 

crescimento dos sujeitos em suas construções sociais, históricas, culturais. 

1 Conforme VEIT(l992, p. 84-5) "ideologia de ensino" refere-se a "uma tradução teórico-prática de uma 
filosofia para um dado campo de atuação humana, ( ... )é usada como sinônimo de filosofia da educação.( ... ) 
formula as exigências teórico-práticas em todas as dimensões concretas do sistema educacional - o tipo de 
ressoa a ser formada, a orientação política e a concepção de escola( ... )., 

A "perspectiva de ensino" (idem), " inclui pensamentos e ações estratégicas do ator enquanto definidas e 
referidas por ele mesmo." 
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No primeiro capítulo desta dissertação, descrevemos a Proposta 

Político-Pedagógica da Escola Cidadã na Rede Municipal de Ensino de Porto 

Alegre. Esta descrição envolve os três princípios que fundamentam as práticas 

pedagógicas decorrentes, centrando-se no processo de_democratização_cto 

conhecimento, enquanto escola para todos, na democratização do acesso, 

enquanto ensino de qualidade para todos e, na democratização da gestão, 

enquanto participação nas decisões e nos encaminhamentos dos projetos 

escolares para as comunidades escolares. Neste capítulo foi enfatizado o papel 

do professor, enquanto sujeito central na realização da prática pedagógica e do 

sujeito aluno, como centro do processo de ensino-aprendizagem. 

O segundo capítulo está centrado na contextualização do espaço 

escolar pesquisado. Foi relatada a acolhida deste professor-pesquisador, o 

histórico de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário 

Quintana, algumas práticas pedagógicas ocorridas na escola e a 

caracterização dos sujeitos da comunidade escolar. 

O capítulo três descreve os caminhos e a perspectiva teórica utilizados 

na análise dos dados obtidos durante a pesquisa. Foram buscados referenciais 

para a compreensão dos aspectos constitutivos da escola utilizando-se os 

conceitos de classificação e de enquadramento e os códigos de coleção e de 

integração que caracterizam as práticas educacionais, de acordo com a 

contribuição de Basil Bernstein no campo da sociologia da educação. 

No capítulo quatro, é feita a descrição: da metodologia desenvolvida na 

obtenção e na análise dos dados que caracterizaram esta pesquisa qualitativa; 

das escolhas realizadas em relação ao lugar da pesquisa; do trabalho de 

campo realizado; das técnicas de pesquisa e de algumas construções em torno 

dos vínculos entre professor-pesquisador e comunidade escolar pesquisada. 

No capítulo cinco, descrevemos como foi construído o currículo na 

escola. Este processo ocorreu em dois diferentes momentos, primeiramente, 
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quando não havia uma listagem prévia de conteúdos e, num segundo 

momento, quando esta foi construídct:, Foram descritos os passos que 

nortearam a realização da pesquisa sócio-antropológica realizada na escola. 

Neste capítulo também foram retomadas as orientações da SMED para a 

construção curricular e as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola para 

a elaboração do complexo temático. 

Encontramos, no sexto capítulo, a análise dos dados coletados durante 

a pesquisa. Os dados da entrevista semi-estruturada, realizada com os 

professores no ano de 1999, apontaram a prática pedagógica anterior ao 

complexo temático. Os relatos das práticas desenvolvidas pelos professores 

em 2000 revelaram o que foi construído com a definição do complexo temático. 

Estes diferentes movimentos pedagógicos possibilitaram analisar e caracterizar 

a direção do currículo desenvolvido na escola a partir das concepções de 

currículo de coleção e cu~rículo de integração. A análise dos dados ocorreu 

com a descrição detalhada destas práticas através dos conceitos de 

classificação e de enquadramento de Basil Bernstein. 

As práticas pedagógicas apresentadas nesta dissertação revelam o 

árduo esforço de proporcionar aos sujeitos da comunidade escolar a 

possibilidade de "reestruturar seu sistema de compreensão de mundo" 

(PERRENOUD, 1999, p. 30) e de, talvez, responder aos questionamentos que 
l 

Arroyo nos faz quanto às possibilidades de "humanização dos tempos, dos 

espaços, das normas, dos rituais, das relações sociais na sala de aula e na 

escola" (ARROYO, 2000). 
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A educação sobrevive aos sistemas e, se 

em um ela serve à reprodução da 

desigualdade e à difusão de idéias que 

legitimam a opressão, em outro pode servir 

à criação da igualdade entre os homens e à 

pregação da liberdade (BRANDÃO, 1995, 

p.99). 
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO CIDADÃ: A PROPOSTA POLÍTICO

PEDAGÓGICA DE PORTO ALEGRE 

O currículo e o conhecimento que concebemos para hoje e para o 
século XXI é o que desenvolve competências para a construção 
científica e tecnológica, voltados para a formação de uma sociedade 
solidária, fraterna, dirigida à emancipação do ser humano, à 
convivência harmônica de homens e mulheres com a natureza e à 
negação de toda a espécie de discriminação e opressão. (AZEVEDO, 
1999)3 

O ano de 1999 colocou uma marca singular na minha trajetória 

profissional ao confirmar a necessidade de ocupar um espaço onde ser 

professor é o diferencial na constituição de sujeitos pertencentes à sociedade. 

Este novo momento é caracterizado pela construção da autonomia e 

da valorização do conhecimento na escola, a qual se configura como um lugar 

dinâmico, produtivo e intensificador de vivências sociais ricas em possibilidades 

de trocas de conhecimento e de construção histórica. 

Assim, o dinamismo que se revela no processo ensino-aprendizagem 

no dia a dia do fazer pedagógico, nas interrelações políticas, econômicas e 

culturais, mostra-se com todas as suas características, quando olhamos para o 

3 Fala do professor José Clóvis de Azevedo, Secretário Municipal de Educação/POA, na abertura do VI 
Seminário Internacional de Educação promovido pela SMED em 5 de julho de 1999. 

-- ---------------------------------------------
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espaço educativo percebendo-o como um lugar marcado por relações sociais 

intensas, onde diversos grupos que pertencem à comunidade escolar ampliam 

suas percepções de mundo em processos ímpares de apropriação de 

instrume.ntos para melhor compreender o tempo e o espaço que compartilham. 

Ao falarmos de espaço comparti lhado, referimo-nos ao mundo que aí 

está, onde caminhos são percorridos, onde há incertezas, justiça e injustiça, 

construções e desconstruções, alegrias e tristezas, nas diversas contradições 

próprias do capitalismo e da modernidade. 

A escola onde realizou-se a pesquisa, pertence à Rede Municipal de 

Ensino (RME) construindo-se na Proposta Político-Pedagógica (PPP) 'Escola 

Cidadã'. Para AZEVEDO esta proposta é apresentada como "um projeto 

político global" que afirma "uma política educacional democrática, voltada à 

inclusão social e à emancipação do ser humano" (in SILVA et. ai. , 1999, p. 14). 

Desta forma, a política pedagógica implantada diz respeito aos 'Ciclos de 

Formação', onde o currículo é redimensionado numa outra organização, 

conforme é explicitado em maiores detalhes quando tratar do 'aluno como 

centro do processo ensino-aprendizagem', neste capítulo. 

O presente capítulo não pretende apontar todas as informações 

existentes sobre a PPP 'Escola Cidadã'; a intenção dos apontamentos, aqui 

arrolados, é contextualizar esta ação político-pedagógica construída na Rede 

Municipal de Ensino de Porto Alegre. 

A PPP 'Escola Cidadã' não se constitui numa ação isolada municipal 

em contexto maior. Propostas que levam em consideração os aspectos 

relacionados ao ingresso, permanência e sucesso escolar ocorrem a nível 

estadual e nacional. 

Exemplos de outras ações que visam garantir a aprendizagem, a 

permanência e o sucesso dos sujeitos na escola, foram registrados em 
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discussões no 11 Congresso Nacional de Educação ocorrido em Belo Horizonte 

em 9 de novembro de 1997, onde foi elaborado a Proposta Nacional de 

Educação (PNE - Proposta da Sociedade Brasileira}, documento este, onde 

consta um diagnóstico social que aponta a exclusão de crianças, jovens e 

adultos do contexto de escolarização, e também aponta caminhos e diretrizes 

gerais e específicas para garantir que a educação seja "um direito fundamental 

universal, inalienável" de todos os sujeitos (PNE, 1997, p. 36). 

A professora Léa Pinheiro Paixão (in ARROYO, 1991 , p. 55) retrata o 

projeto que foi desenvolvido em Minas Gerais sobre a questão de "( ... ) como 

garantir a escolarização das crianças que vêm das camadas trabalhadoras da 

sociedade brasileira?" refletindo, no mesmo texto, sobre o 'fracasso da escola' 

ao tratar do abandono e da repetência no processo de escolarização dos 

alunos pertencentes à classe trabalhadora. 

Ainda é possível citar o artigo "Ética e Cidadania na Educação - Pacto 

de Minas pela Educação', movido pela UNICEF, que expõe números de 

crianças fora da escola e sobre o insucesso daquelas que estão na escola. 

Miguel G. Arroyo expressa a realidade escolar brasileira da seguinte 

maneira, enfatizando alternativas de uma escola possível para a classe 

subalterna: 

Marginalizar a escola real , falida, que chega às camadas populares, e 
dar preferência a experiências pedagógicas alternativas que estão 
acontecendo fora da escola oficial pode ser uma pista para encontrar 
alguns traços da escola possível para o povo. ( ... ) saíram porque o 
lugar delas não era esse, seu destino é o de trabalhadores 
desqualificados. ( .. . ) A invasão da escola, pelo povo, sua expulsão 
precoce, seu péssimo aproveitamento alarmou alguns, incomodou 
muitos. ( ... ) Uma reconstrução mais atenta da história da educação 
brasileira levar-nos-ia a descobrir sistemas de educação e de ensino 
paralelos e complementares. (ARROYO, 1991 , p. 16) 

Sobre os caminhos já construídos em educação, realizando um 

enfrentamento das questões que giram em torno da prática pedagógica que 
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acontece nas escolas, cogita-se que haja uma 'identidade pedagógica'4 

(BERNSTEIN, 1996, p. 24-5) em construção, ou seja, um movimento 

democrático de construção em relação ao direito de ter acesso e sucesso 

numa PPP séria e comprometida com determinado conjunto da população da 

sociedade. Este movimento democrático, talvez, possa romper com a 

supremacia do mercado, onde sujeitos em suas singularidades sejam 

valorizados pelos seus potenciais criadores e inovadores. 

É nesta direção que a PPP Escola Cidadã se constitui , onde a escola 

em seu aspecto dinâmico pode desenvolver ações que possibilitem à classe 

trabalhadora alcançar uma escolarização que seja, segundo LOURO, um 

"espaço e tempo especiais para a produção de sujeitos" (in COSTA, 1996, p. 

129). Esta proposta político-pedagógica, aqui referida, busca concretizar a 

vivência coletiva dos sujeitos da comunidades escolar através da valorização 

dos seus momentos de aprendizagem, construindo assim, uma vivência de 

cidadania. 

E, ao lermos a proposta da Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Alegre (SMED), estamos então, nos referindo à uma escola onde os sujeitos da 

classe trabalhadora possam ter a garantia de um espaço de construção 

cognitiva e social, num projeto político e ideologicamente definido na tentativa 

de transformação da sociedade. 

O lugar da escola, enquanto espaço rico de discussão e de 

encaminhamentos de ações para a construção de 'homens-cidadãos' 

(ARROYO, 1991, p. 18), passa, necessariamente, por uma concepção política, 

onde há o reconhecimento de que "a escola pertence à esfera do estado e é o 

lugar onde os estudantes se preparam para ingressar na força de trabalho e 

4 Conforme vemos em Bernstein há algumas condições para que tenhamos uma democracia eficaz: a)"La 
primera condição es que los sujetos deben sentir que tienen unos intereses en la sociedad ... esta idea de ' interés' 
tiene dos aspectos: recibir y dar ... ; b) los sujetos deben confiar en que las instancias políticas que ellos creen 
satisfarán esos intereses o cederán terreno si no lo consiguen ... ; c) el derecho a participar. La participación no 
se refiere sólo al discurso, a la discusión, sino a la práctica, y una práctica que debe tener 
resultados"(BERNSTEIN, 1996, p. 24-5). 
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exercer mais ou menos ativa e conscientemente a sua cidadania" (VEIT, 1992, 

p. 88). 

Ainda quanto ao lugar que a escola ocupa, ARROYO (1991 , p. 22) 

escreve sobre a 'classe subalterna' que vai à escola e fracassa, referindo-se 

ainda, à outras formas de exclusão a que está fadada a maioria da população: 

Recolocar o problema em termos de excluídos da escola, ( ... ) vai 
mais fundo na configuração do problema. Alguém terá de ser 
responsabilizado por esta exclusão ou por negação do saber 
elementar às classes subalternas. Sobretudo quando os mesmos 
cidadãos - trabalhadores excluídos da escola - são excluídos de 
outros direitos básicos: direito à saúde, alimentação, saneamento, 
habitação, organização, e sobretudo, excluídos da terra, dos bens de 
produção, do poder e da riqueza que produzem. 

As mudanças nas áreas sociais não ocorrem de um dia para o outro, 

ou de um ano para o outro; portanto, acreditar que ações que realizamos hoje 

possam vir a contribuir com a qualidade de vida dos sujeitos pertencentes à 

classe trabalhadora, demonstra um comprometimento com a esperança de que 

a maioria da população possa ter acesso, permanecer e construir "uma nova 

forma de pensar, de se relacionar com os outros, de lidar com o corpo e com o 

ambiente" (SMED, 1999)5
, conforme encontramos em um material distribuído 

pela SMED ao informar a população sobre a escola por ciclos de formação. 

A proposta político-pedagógica 'Escola Cidadã' organizada por ciclos 

de formação, demarca um espaço em "processo que se dá no interior da 

prática social e política das classes" (ARROYO, 1987, p. 74-5), busca também 

desmistificar o ideário romântico dentro de uma visão tutelar no treino de 

habilidades e da ânsia pela qualificação de um "povo infantilizado" (Idem, 1987, 

p. 5) ; redimensiona a escola em um espaço de construções autônomas com 

vistas a criar perspectivas presentes e futuras de instrumentalização dos 

5 PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal de Educação. "Ciclos de Formação". Folder de divulgação da PPP, 
1999. 
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sujeitos para uma vida em sociedade, com . mais participação coletiva e com 

mais qualidade de vida para todos. 

Na tentativa de melhor compreender esta proposta, percorreremos as 

justificativas da Secretaria Municipal de Educação ao encaminhar esta ação em 

educação n_os seguintes . aspectos: ~) 'Democratização d~ conhecimento'; b) 

'democratização do acE~sso ao ensino'; c) 'democratização da gestão'; d) o - ·~ , 

aluno como centro do pre,cesso ensino-aprendizagem; e) o professor, sujeito 

mediador do processo ensino-aprendizagem. 

1.1 Democratização do conhecimento: 

escola para todos 

Ao falarmos em proposta político-pedagógica esta deve constituir-se 

pela seriedade e compromisso com que se dirige a determinado grupo da 

população. Exprime uma concepção de sociedade e de homem que se 

pretende construir. 

Arroyo aponta alguns princípios que devem estar presentes quando se 

constrói uma proposta que visa a "constituição de cidadãos-trabalhadores" 

(ARROYO, 1991, p. 18). Ela é: 

( ... ) norteada pelo alargamento do direito à educação, pelo respeito 
às vivências de cada idade, pela inserção na dinâmica cultural , pela 
construção de espaços de produção coletiva, pelas virtualidades da 
estrutura escolar, pela constituição da identidade do profissional da 
educação, pela reconstrução da dinâmica curricular. (ARROYO, 1994, 
p. 5) 

E, no mesmo artigo o autor (idem, 1994, p. 6-9), apresenta sete eixos 

para que a referida proposta se constitua como um direito à educação legítima 

para toda a população, enfocando: 

- - - --- - --- - - --- -
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1.A construção da mesma a partir das vivências de sujeitos 
socioculturais; 
2.a vivência de cada idade de formação sem interrupção; 
3.a escola como tempo de vivência cultural; 
4.a escola como experiência de produção coletiva; 
S.a escola como espaço de construção democrática ou excludente 
das nas interrelações entre os sujeitos; 
6.a construção da identidade da escola, seu papel na sociedade e 
identidade de seu profissional; 
?.o currículo da ~scola construído pela escola. 

Esta constituição do espaço escolar comprometido com a educação 

popular é a diretriz principal da PPP 'Escola Cidadã' pois conforme assinala 

AZEVEDO (in SILVA et ai. , 1999, p. 20-1), pois busca "redefinir o Estado 

tradicional , rompendo com o verticalismo nas relações com a sociedade e 

quebrando a hegemonia do privado", oportunizando "aos setores populares 

fazerem valer os seus interesses na formulação das políticas públicas." 

A proposta político-pedagógica Escola Cidadã se constrói na tentativa 

de transformar o espaço público da escola em um lugar onde todos os sujeitos 

possam ter acesso na construção e execução de uma política contextualizada 

para os seus usuários. Onde os sujeitos possam vivenciar sua cidadania, 

opinando e contribuindo para a melhoria do seu espaço de construção do 

conhecimento. 

Conforme consta nas publicações oficiais produzidos pela Secretaria 

Municipal de Educação de Porto Alegre, onde a PPP Escola Cidadã é 

apresentada a quem se interessar pela mesma, houve um processo longo de -construção e discussão do que viria a ser uma virada na forma de conceber o 

ensino, dentro do que Paulo Freire ensinava no desafio de "reinventar a 

escola". 

Esta "reinvenção da escola" passa para a história da educação com a 

implementação dos "Ciclos de Formação", embasado em 98 princípios 

definidos nos Congressos Constituintes que ainda vêm acontecendo. Estes 

princípios trazem conceitos e diretrizes que norteiam a ação dos sujeitos que 
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trabalham em educação na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Nas 

palavras dos organizadores da 'Cartilha Princípios da Escola Cidadã', 

encontramos: "( ... ) a Secretaria organizou o seu trabalho de forma a construir 

com o conjunto de escolas da RME os princípios norteadores para a 

construção de nova escola, democrática e de qualidade" (AMARO et ai. , 1996, 

p. 2) . 

Encontramos nestes princípios aspectos que denotam a busca de 

garantia para que o aluno tenha acesso à escola e ao conhecimento, obtendo 

sucesso na escola organizada por ciclos de formação. 

Alguns destes princípios apontam uma nova visão quanto ao currículo 

que se desenvolve nas escolas, pois esta proposta curricular foi criada com o 

intuito de ser interdisciplinar, criado por cada contexto escolar a partir do que 

se observa no local onde cada comunidade escolar está inserida. Para que 

este pressuposto contemple as necessidades locais foi instituída a 'pesquisa 

sócio-antropológica' ou a pesquisa de campo que resulta na montagem do 

complexo temático. 

Quanto a esta nova estruturação do currículo pretendido na 'Escola 

Cidadã', o princípio '37' (SILVA et ai. , 1999, p. 50) expressa o seguinte: 

O currículo deve buscar uma proposta político-pedagógica 
progressista, voltada para as classes populares na superação das 
condições de dominação a que estão submetidas, propiciando uma 
ação pedagógica dialética, onde se efetive a construção do 
conhecimento, e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, 
pela comunidade escolar, tanto da(o) professora(or.), da(o) aluna(o), 
quanto do(a) pai/mãe e da(o) funcionária(o) , através de uma atitude 
interdisciplinar, viabilizada pela "curiosidade científica", de forma: -
dinâmica; - criativa; - crítica; - espontânea; - comprometida;
autônoma; - contextualizada; - investigativa; - prazerosa; -
desafiadora; - original; - lúdica. 

Assim os princípios relativos à avaliação explicitam aspectos que 

compõem uma prática pedagógica preocupada com o crescimento social e 

cognitivo do aluno e não dentro do que FOUCAULT afirmava: de estarmos "na 

era do exame interminável e da objetivação limitadora" (1987, p. 157). 
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Um dos princípios que norteiam a avaliação que se pretende na PPP 

Escola Cidadã, exemplificado pelo princípio '47' diz: "A avaliação não é um fim 

em si mesma, é um processo permanente de reflexão e ação, entendido como 

constante diagnóstico, buscando abranger todos os aspectos que envolvem o 

aperfeiçoamento da prática sócio-política-pedagógica" (SILVA et ai., 1999, 

p.51) . 

A questão do currículo organizado pelas escolas da RME, construídos 

a partir da formulação do complexo temático é apresentada e discutida em um 

capítulo específico (capítulo 5). A importante questão da avaliação, ou seja, de 

como a mesma é encaminhada na escola será destacada quando tratar do 

aluno e do professor dentro da PPP Escola Cidadã, ainda neste capítulo. 

1.2 Democratização do Acesso: 

ensino de qualidade para todos 

Retomo o que o professor ARROYO ( 1991 , p. 16) referiu textualmente 

como sendo "a invasão da escola, pelo povo, sua expulsão precoce, seu 

péssimo aproveitamento", ao levar em consideração que a escola 

historicamente não foi criada para atender a todos da população. Dados 

anteriores a este processo desencadeado no presente contexto político

econômico demonstram e confirmam a falta de escolas, os índices de evasão e 

repetência dos que nela ingressaram. 

Acredito que trazer alguns dados sócio-políticos da realidade vivida 

pela educação brasileira contribuam para contextualizar e justificar a PPP 

'Escola Cidadã'. 

O Plano Nacional de Educação - Proposta da Sociedade Brasileira 

(1997) aponta um diagnóstico da triste realidade educacional brasileira, onde 

as estatísticas trazem o retrato do que passa a maioria da população e do 
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quanto estes, cada vez mais, afastam-se da possibilidade de ter acesso à 

educação conforme o Título 111 da LDB vigente quanto ao "Direito à 

Educação ... " (BRASIL, Lei n° 9394/96) . 

Para a maioria da população o processo de escolarização apresenta-se 

distante de um ideal que proporciona uma instrumentalização cognitiva para 

compreender e significar o mundo. GARCIA (in COSTA, 1996, p. 167) aponta 

que: 

Um terço da população brasileira é constitu ída de analfabetos. 
Homens e mulheres trabalhadores que jamais tiveram a oportunidade 
de estudar, seja porque não tiveram acesso à escola, seja porque 
entrando na escola, nela foram discriminados e, ao final de alguns 
anos dela foram excluídos. ( ... ) excluídos fisicamente da escola, 
foram também excluídos simbolicamente, pois, não tendo sequer 
aprendido a ler e a escrever, foram impedidos de ter acesso ao 
conhecimento que a escola promete socializar, mas que não cumpre 
a promessa para todos. ( ... ) e se vê condenada às piores 
oportunidades de trabalho, quando chega a conseguir emprego, pois 
hoje a maioria dos analfabetos se coloca (ou é colocada, melhor 
dizendo) no subemprego ou destinada ao desemprego. 

Os dados estatísticos que temos, relacionados à realidade educacional 

brasileira, são tristes. E as ações encaminhadas para revertê-los são marcadas 

por 'ajustamentos legais' que retiram a responsabilidade do estado, conforme 

afirma AZEVEDO (2000, p. 31): " A redução do papel do estado aos interesses 

de mercado implica a diminuição dos gastos sociais e o agravamento das 

condições de vida de milhões de pessoas atingidas pelos efeitos econômicos 

dos ajustes neoliberais". 

Em março de 1999 foi veiculada no jornal Zero Hora (ZH, 11. mar. 99, 

p.5) a notícia de que 66% do eleitorado no Brasil não concluiu as séries iniciais 

do Ensino Fundamental...e, apesar do jornal não ter citado a fonte de onde este 

dado foi retirado, é por si só convincente que é este o grau de instrução que se 

quer para a maioria da população brasileira, pois isto seria uma garantia para 

que as desigualdades econômicas e sociais fossem naturalizadas. 
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O Plano Nacional de Educação, elaborado pela sociedade brasileira 

(1997) apresenta as perdas, as exclusões e a política de manutenção de 

privilégios de minorias. Nele encontramos os seguintes dados quanto à 

realidade educacional brasileira: 

- são 20 milhões de excluídos via repetência, evasão, analfabetismo; 

- temos um dos mais baixos índices de matrícula no ensino médio 

(cerca de 25% da população na faixa de 15-17 anos); 

- acumulamos um déficit de 13,2 milhões de vagas para a educação 

infantil (0-6 anos); 

- muitos alunos da faixa etária entre 5 e 14 anos matriculados não 

freqüentam a série adequada à sua idade; 

- o fluxo escolar de matrículas é de 28% do total na primeira série e 

diminui para 5% na oitava série do Ensino Fundamental ; 

-somadas a repetência e a evasão no Ensino Fundamental chega-se a 

uma taxa de 40% (IBGE/1996); 

- são 1 O milhões de jovens e adultos entre as faixas de 1 O e 17 anos 

que estão fora da escola; 

- para cada 1 00 mil habitantes pouco mais de 1 00 estão matriculados 

no Ensino Superior (1% da população); 

- existe um investimento de R$ 315,00 aluno/ano (R$ 26,20 

mensais/aluno); 

- a taxa de analfabetismo infantil no Brasil só não é pior que a da África 

do Sul. 

Os dados acima refletem o que historicamente se pretendeu para a 

educação brasileira, isto é, " desde o início do processo de colonização, o 

saber - matéria-prima do trabalho escolar - é mantido como privilégio de 

grupos economicamente hegemônicos" (MOLL, 1996, p. 12). 

O projeto político-pedagógico da Escola Cidadã, enquanto resultado 

deste momento histórico, volta-se para a maioria da população excluída de 

- --- ---- -----------------------------------------------------------~ 
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uma participação democrática e de um direito de ter acesso ao conhecimento 

construído pela humanidade, como encontramos: 

Resulta hoje evidente que o direito à educação como direito 
inalienável da cidadania só se realiza mediante a ampliação e o 
fortalecimento de um sistema educacional público de qualidade e 
democrático na sua gestão. Condições de igualdade no acesso e 
permanência às instituições escolares são requisitos mínimos para a 
construção de uma sociedade justa e sem exclusões( ... ). (AZEVEDO 
et ai. , 2000, p. 9) 

Os dados apresentados em tabelas que a Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre dispõe, publicados recentemente na obra "Utopia e Democracia na 

Educação Cidadã" (idem, 2000, p. 38-9) demonstram o crescente aumento de 

matrículas nas escolas da RME no período de 1985 até o ano de 1999. Nesta 

tabela encontramos que, em 1985 havia '1 0.320' alunos matriculados no início 

do ano e que no ano de 1999 havia '40.454' alunos matriculados no início do 

ano na RME de Porto Alegre. 

No mesmo artigo, consta que em 1988 havia 19 escolas regulares para 

o Ensino Fundamental e que em 1999 este número de estabelecimentos de 

ensino passou para 42 escolas, sendo que em 2000, mais uma escola está 

com alunos matriculados, ou seja, no total, hoje, são 43 escolas municipais de 

Ensino Fundamental. Encontramos nas "Teses" da PPP 'Escola Cidadã'6 os 

índices oficiais de distribuição de recursos por aluno na RME de Porto Alegre 

que chegam a "R$ 1.390,00", e, ao fazermos a comparação com os dados do 

PNE 'Plano da Sociedade Brasileira', consideramos o seguinte "que a lógica da 

União é trabalhar com a idéia de 'nivelar por baixo' a qualidade de ensino, 

tendo em vista que o governo federal somente suplementará recursos, quando 

o custo no estado não atingir o valor mínimo estabelecido a nível nacional de 

R$ 315, 00" (TESES, 1999, p. 12-3). 

6 As 'teses' apontam "os textos básicos sobre cada tema, previamente distribuídos pela SMED às escolas" 
(Sll... V A et al.,l999, p. 22), proporcionando ao coletivo de professores contribuir com sugestões no Congresso 
Municipal de Educação. 
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Os dados arrolados dizem respeito às escolas do Ensino Fundamental ; 

não constam aqui as escolas de Educação Infantil, de Ensino Médio, Creches 

comunitárias, Movimento de Alfabetização (MOVA), Educação de Jovens e 

Adultos (SEJA) e escolas de Educação Especial , pois não pertencem ao foco 

da pesquisa aqui descrita. O total de escolas no município de Porto Alegre 

chegaria a 89 estabelecimentos de ensino no ano de 1999. 

Assim se apresenta a preocupação primeira dos pressupostos que 

fundamentam a PPP 'Escola Cidadã - Aprendizagem para todos', construída 

sobre o pilar da garantia de acesso e da permanência em escolas dos alunos 

da classe trabalhadora, ou seja, da 'inclusão' da maioria da população no 

processo de aprendizagem escolar. 

1.3 Democratização da Gestão: 

participação nas decisões 

A democratização da gestão na escola é tema encontrado na obra de 

Basil Bernstein, onde a escola é situada na sua constituição de luta e 

organização dos sujeitos que nela interagem. 

A realidade social vivida pelos sujeitos na escola é marcada por um 

discurso que informa as relações de poder entre os mesmos dentro da 

comunidade escolar. Esta relação de poder cria, distribui, reproduz e produz, 

legitima valores e princípios dominantes que controlam as relações nos grupos 

sociais (DOMINGOS et ai. , 1985, p. 243). 

E, nestes termos, "a ·democratização da gestão faz da escola um 

espaço de vivências e construção da cidadania, comprometendo toda a 

comunidade escolar com a transformação do ensino" (SMED, 'folder' 

informativo distribuído pela SMED, abril, 2000). 
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A escola, ao valorizar as ações dos educadores e promover uma troca 

dialógica, envolvendo toda a comunidade escolar, busca possibilitar uma 

construção de um conhecimento relevante, criando assim, um espaço de 

promoção de cidadãos com identidade e com possibilidade de transformação 

de um social comprometido com a qualidade do ensino público. 

A escola é um espaço ideológico de reprodução cultural e de divisão 

social (COSTA, 1996, p. 67), mas neste movimento político-pedagógico, está 

presente a mudança dos sujeitos envolvidos, que pode culminar em 

experiências pedagógicas alternativas de reconstrução de uma história escrita 

e contada pela classe trabalhadora. 

A democratização da gestão do ensino tem uma história particular, 

sendo resultado de uma mudança estrutural na percepção da importância da 

escola ser gerida e administrada não só pela direção e vice-direção, mas de 

forma compartilhada, com o 'Conselho Escolar' eleito na comunidade escolar. 

Assim, se modificando "a cultura autoritária que queremos superar'', conforme 

encontramos nas Teses do 11 Congresso Municipal de Educação (TESES,1999, 

p. 7). AZEVEDO (in SILVA et al.,1999, p. 21-2) escreve: 

Grandes avanços desenvolveram-se na construção da gestão 
democrática. Era necessário criar mecanismos que estabelecessem 
espaços e compromissos de educadores, funcionários, diretores, 
pais, mães e alunos ( ... ). Os Conselhos Escolares, formados por 
representantes de pais, alunos, funcionários e professores, 
permitiram aprofundar a descentralização de poder no interior da 
escola. O Conselho escolar tem poder deliberativo sobre questões 
administrativas, financeiras e pedagógicas. 

A Lei Municipal n°. 292/92 implanta os Conselhos Escolares na Rede 

Municipal de Ensino, que, conforme FREITAS (ibid., 1999, p. 31). "desloca o 

centro de poder decisório na escola e, por isso, altera significativamente os 

processos de tomada de decisão vividos em seu cotidiano: 
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Desta forma a PPP 'Escola Cidadã' institui este mecanismo de partilha 

do poder, onde cada segmento compartilha responsabilidades neste processo 

de ampliação do acesso e sucesso na escola pública. 

Neste movimento de reestruturação do ensino, pautado nos três eixos 

de ação político-pedagógica (Democratização do Conhecimento, 

Democratização do Acesso e Democratização da Gestão do Ensino), é 

proporcionada a produção da 'cultura democrática' (TESES, 1999, p. 7) onde 

lemos: 

( ... )a cultura democrática é gestada no respeito às diferenças, na 
convergência das semelhanças, na produção de decisões 
partilhadas, em oposição ao autoritarismo, à negação de conflitos, ao 
consenso forçado, enfim, a todos os elementos constituintes da 
cultura autoritária que queremos superar(. .. ). A democratização só é 
garantida no interior da escola a partir da igualdade de condições de 
participação de vários segmentos que compõem a comunidade 
escolar, respeitados os seus diferentes saberes e suas diferentes 
responsabilidades. Só assim passamos da hegemonia de um grupo 
para uma construção coletiva, estruturada com base na partilha de 
poder, respeitando os papéis e responsabilidades diferentes: uma 
gestão que inverte a lógica autoritária e instaura novas relações de 
poder. 

Uma participação quando demarcada por diferentes sujeitos e 

diferentes papéis na relação 'dialógica' construindo o novo, é assim descrita 

por FREIRE (in AZEVEDO et ai. , 2000, p. 15) como uma "construção para 

expressar, com enorme carga afetiva, cognitiva, política, ética e ontológica, os 

projetos e os atos das possibilidades humanas". Trata-se da "compreensão do 

tempo e do espaço, da denúncia e do anúncio", a partir das interrelações entre 

os sujeitos. 

Na discussão deste movimento democrático da gestão escolar, 

aparece, como central , a preocupação em envolver todos os sujeitos da 

comunidade escolar com os aspectos pedagógicos e administrativos da escola. 
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A construção do currículo escolar, a avaliação, a organização do 

ensino e o acesso à informação, a constituição coletiva das regras de 

convivência na escola, a formação permanente dos professores e a definição 

dos investimentos físicos e materiais na escola passam a ser de 

responsabilidade não só da direção, mas de toda a comunidade escolar. 

1.4 O aluno: centro do processo ensino-aprendizagem 

No processo ensino-aprendizagem, o aluno figura no centro, como 

aquele que, em última instância, é beneficiário, ou não, do que a escola 

pretende na sua proposta político-pedagógica. 

O aluno que, na condição de deter o direito em acessar o 

conhecimento e participar dos movimentos político-pedagógicos desenvolvidos 

pela escola é desafiado a apropriar-se de um conhecimento constituído na 

relação dialética entre o saber popular e o saber científico. 

Desta forma, a PPP 'Escola Cidadã' foi estruturada com o objetivo de 

garantir a aprendizagem do aluno proveniente da classe trabalhadora, 

proporciona espaços-tempos de ação e de interação, buscando a permanência 

e o sucesso do mesmo na escola popular. 

No 'Documento Referência para a Escola Cidadã' (ROCHA, 1999, p. 5) 

encontramos os princípios '46' e '31 ' que fazem referência à "reorganização do 

tempo e espaços da escola", onde "de forma global e totalizante" se busca 

garantir "o ingresso e a permanência do aluno na escola e o acesso ao 

conhecimento nela produzido". Este é o centro da ação político-pedagógica da 

RME, situando o aluno na PPP 'Escola Cidadã' na sua relação com o 

conhecimento, ou seja, "construir o conhecimento numa perspectiva 

interdisciplinar, promovendo a socialização dos saberes, superando rupturas 

nas diferentes áreas do conhecimento, percebendo o aluno de maneira 
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globalizante, buscando, estudando e implementando formas alternativas que 

rompem com a estrutura atual" (idem, 1999, p. 5) . 

Com esta percepção de aluno e a sua relação com o conhecimento 

que se pretende na PPP 'Escola Cidadã~._p.o_ emos situ_a or 

'Ciclos de Forma~o·. organjzad_a_nlJ.IlL eríodo de nove anos, subdividida em 

triênios, onde os alunos são distribuídos por faixa etária, dentro de --características demarcadas pela idade e por ciclos de desenvolvimento. 

O referencial técnico-científico da PPP Escola Cidadã está apoiado na 

teoria de Jean Piaget (Paradigma Psicogenético), em L.S.Vygosky, em H. 

Wallon (Paradigmas Sócio-Culturais) e em Paulo Freire, enfatizando os 

processos evolutivos do pensamento lógico, a linguagem, o contexto sócio

cultural e a questão da afetividade. 

Esta 'nova' estruturação do ensino procura considerar os vários 

aspectos do desenvolvimento dos seres humanos, em que os diferentes 

estágios de desenvolvimento são levados em conta e, assim, ocorre a tentativa 

de realizar agrupamentos de alunos em torno da idade, interesses e desejos 

dos mesmos, sem, contudo desrespeitar as individualidades, as experiências, o 

ritmo e o tempo que cada aluno tem para construir seu conhecimento. 

Desta forma, o trabalho escolar tem como referência de 

encaminhamento das ações pedagógicas, as características de proximidade 

dos grupos de alunos. Esta ação pretendida na escola passa por um processo 

de 'reestruturação curricular', ao partir do estudo da realidade local dos alunos, 

através do complexo temático, para então, instrumentalizar os alunos com 

conteúdos significativos, ampliando a percepção e a crítica do mundo em que 

vivem. 

A escola por 'Ciclos de Formação' segue uma estrutura organizacional 

que busca uma "dimensão que torna mais flexível e menos fragmentada" (lbid., 
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1999, p. 12) a idéia de escolaridade, isto é, não exclui a estrutura de ano a ano 

do Ensino Fundamental, mas propõe mudanças na ampliação da escolaridade 

obrigatória para nove anos, ao tornar o ensino menos fragmentado, o aluno 

não tem prazos (espaço/tempo) rígidos para construir seu conhecimento ou 

apropriar-se de uma lista de conteúdos historicamente instituídos para aquela 

série ou idade. 

Na escola seriada, quando não ocorre a apropriação dos conteúdos 

mínimos estabelecidos pela escola na série onde o aluno se encontra, ocorre a 

reprovação. E a reprovação não figura dentro das estratégias de construção de 

um sujeito autor de sua história na proposta político-pedagógica Escola Cidadã. 

O ensino por ciclos de formação trabalha com uma lógica diferenciada 

do ensino estruturado por ano/série; nesta proposta, o aluno tem um tempo 

diferenciado para apropriar-se do conhecimento, onde se busca assegurar a 

continuidade do processo educativo que se desenvolve na individualidade de 

cada sujeito e na relação com o outro. 

Como já foi dito anteriormente, há uma mudança drástica em conceber 

o ensino em sua dimensão curricular, no processo de avaliação (não 

reprovação) e na gestão do ensino. Não é mais o professor que, isoladamente, 

diz quem irá progredir (avançar) e quem irá reprovar. A aquisição-transmissão 

do conhecimento ocorre de uma maneira diferenciada nos ciclos de formação, 

o 'aluno é parâmetro de si mesmo' (Folder-SMED, 2000). Suas construções 

cognitivas e sociais serão levadas em conta num prisma de conhecimentos 

válidos, na medida em que têm significado para o aluno, na continuidade da 

sua aprendizagem. 

O ensino com base nos 'ciclos de formação' pretende ajudar o aluno a 

crescer dentro da autonomia moral (Piaget) que o instrumentalize para um viver 

em sociedade, crescendo na busca pelo conhecimento através da reflexão 

sobre as diversas realidades históricas, econômicas, culturais existentes. 
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Os "ciclos de formação' estão estruturados nos nove anos de 

escolarização básica obrigatória em três distintos períodos, cada um com três 

anos de duração, respeitando-se as idades dos alunos, ou seja: I Ciclo de 

Formação (dos 6 aos 8 anos e 11 meses); 11 Ciclo de Formação (dos 9 anos 

aos 11 anos e 11 meses) e o 111 Ciclo de Formação (dos 12 aos 14 anos e 11 

meses), para a partir desta referência, realizar as enturmações dos alunos 

dando conta do desenvolvimento da aprendizagem, da apropriação dos 

conhecimentos relativos às áreas do conhecimento e ao mundo da vida. 

As áreas do conhecimento onde a prática pedagógica deve transitar 

para proporcionar ao aluno uma escolarização com fins de torná-lo "detentor de 

uma cultura geral razoável e com destreza de pensamento e comunicação" 

(ROCHA, 1999, p. 21) compreendem os seguintes currículos: 

I Ciclo de Formação: (Expressão - compreendida por Língua 
Portuguesa, Educação Física e Arte-Educação; Ciências físicas, 
químicas e biológicas - Ciências; Ciências sócio-históricas e culturais 
- compreende Estudos Sociais e Cultura Religiosa; Pensamento 
lógico-matemático- Matemática); 

11 Ciclo de Formação (Expressão - compreende Língua Portuguesa e 
Literatura, Educação Física, Arte Educação e Língua e Cultura 
Estrangeira (espanhol, francês, inglês); Ciências sócio-históricas -
compreende História, Geografia e Cultura Rel igiosa; Ciências física, 
química e biológica - Ciências; Pensamento lógico-matemático -
Matemática); 

111 Ciclo de Formação (Expressão- abarcando Língua Portuguesa e 
Literatura, Educação Física, Arte Educação (Plásticas, Cênicas e 
Música), Língua e Cultura Estrangeira (espanhol, francês e inglês); 
Ciências sócio-históricas - compreendendo História, Geografia e 
Cultura Religiosa; Ciências física, química e biológica - Ciências; e 
Pensamento lógico-matemático- Matemática) (ibid., 1999, p. 78-83). 

Essa organização curricular nos três ciclos de formação no Ensino 

Fundamental, propõe 'nova' reenturmação' dos alunos, exige dos professores e 

dos demais sujeitos que interagem com o aluno, o questionamento quanto ao 

desafio de trabalhar, de proporcionar ações pedagógicas no "pensar o mundo 

dentro do qual vivem" (ibid., 1999, p. 18) e, também, da coerência e respeito 

com as singularidades de cada sujeito. 
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Não há como, efetivamente, crer que a enturmação por idade venha a 

constituir um mecanismo de progressão dos alunos na garantia de 

aprendizagem, pois conforme afirma Perrenoud "não se pode programar as 

aprendizagens humanas como a produção de objetos industriais. ( ... ) devido à 

diversidade dos aprendizes e à sua autonomia de sujeitos" (PERRENOUD, 

2000, p. 41). 

Quanto à organização curricular existente nos três ciclos, sua 

estruturação diz respeito a: 

Primeiro Ciclo: Constituído de três anos, atendendo os educandos 
da faixa etária dos seis anos aos oito anos e onze meses 
(aproximadamente). A base curricular, ( .. . )terá como ponto de partida 
o educando em uma dimensão globalizadora, ampliando e 
organizando as experiências rumo à apropriação do conhecimento 
historicamente acumulado, numa perspectiva interdisciplinar. 

Segundo Ciclo: Constituído de três anos, atendendo os educandos 
da faixa etária dos nove anos aos onze anos e onze meses 
(aproximadamente). A base curricular neste ciclo, é desenvolvida na 
forma de grandes áreas do conhecimento, onde as diversas formas 
de expressão, as ciências físicas e naturais, sócio-históricas e a 
educação matemática interagem no processo de construção e 
apropriação do conhecimento, a fim de possibilitar que o aluno se 
perceba enquanto sujeito histórico-social. 

Terceiro Ciclo: Constituído de três anos, atendendo os educandos 
da faixa etária dos doze anos aos quatorze anos e onze meses 
(aproximadamente). A base curricular deste ciclo é organizada por 
áreas e por relações pluri e interdisciplinares. (ROCHA, 1999, p. 37) 

Para proporcionar ao educando um espaço/tempo de formação e 

apropriação de habilidades e conhecimentos que o instrumentalizem a 

significar o mundo em que vive, transformando-o, é necessário criar condições 

que viabilizem e demonstrem um comprometimento político-pedagógico. 

Assim, a organização e funcionamento deste espaço/tempo proposto pela PPP 

'Escola Cidadã' ao aluno, passa pela criação de mecanismos institucionais e de 

ambientes pedagógicos para esse fim. 
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Entre estes mecanismos de gestão da escola, caracterizando o modo 

coletivo de ação pedagógica em todos os segmentos, existem na escola: o 

Conselho Escolar Uá citado); a Equipe Diretiva (Direção, Vice-Direção, o 

Serviço de Orientação Pedagógica (Supervisão e Orientação Escolar- SOP), 

Coordenação Cultural); a organização dos segmentos com o Corpo Docente, o 

Corpo Discente, os Pais, Familiares ou Responsáveis, a Equipe Auxiliar da 

Ação Educativa (Serviço de Secretaria, Serviço de Nutrição, Serviços Gerais, 

Biblioteca, Laboratório de Aprendizagem, Sala de Integração e Recursos). 

Especificamente, quanto à 'Equipe Auxiliar da Ação Educativa' há o 

'Laboratório de Aprendizagem' e a 'Sala de Integração e Recursos' que 

constituem espaços diferenciados na organização por Ciclos de Formação. São 

espaços destinados a contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos 

que apresentam dificuldades significativas, espaços estes que têm as 

seguintes características: 

LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM: É um espaço pedagógico da 
escola que investiga e contribui no processo de superação das 
dificuldades de aprendizagem dos/as alunos/as, na sua interação 
com os conhecimentos escolares, com os outros (adultos ou não) e 
com os instrumentos culturais de mediação Uá existentes ou novos, 
de origem filogenética ou sócio-histórico-cultural) no desenvolvimento 
do pensamento, do conhecimento, da socialização e dos processos 
comunicativos construídos historicamente. 

SALA DE INTEGRAÇÃO E RECURSOS (SIR): A Sala de Integração 
e Recursos constitui-se num espaço pedagógico regionalizado (isto é, 
não é exclusivo da escola que é sede da SIR, mas atende todas as 
escolas da Região em que a escola-sede se encontra) especialmente 
planejado para investigação e atendimento aos/as alunos/as do 
Ensino Fundamental que, por apresentarem necessidades educativas 
especiais, precisam de um trabalho pedagógico complementar e 
específico que venha contribuir para sua adequada integração e 
superação de suas dificuldades. (ROCHA, 1999, p. 49-50) 

Nestes dois espaços pedagógicos há uma composição diferenciada de 

quem irá desempenhar a função de professor. 
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No Laboratório de Aprendizagem, o professor interessado em trabalhar 

no mesmo, deverá apresentar um projeto de ação pedagógica que deverá ser 

aprovado pelo coletivo de professores, havendo um processo de eleição no 

caso de haver mais de um interessado em ser professor neste espaço 

pedagógico da escola. Na Sala de Integração e Recursos, os professores são 

escolhidos pela mantenedora (SMED) e necessariamente precisam ter a 

formação em Educação Especial. 

Na avaliação do aluno pertencente à PPP "Escola Cidadã', vamos 

perceber toda a 'viragem' na forma de construir o processo ensino

aprendizagem, pois com a preocupação de não ter cunho classificatório e não 

ser excludente, a avaliação toma um outro rumo. Redimensiona o sujeito 

proporcionando-lhe autonomia e a construção de identidade. Esse outro e 

'novo' redimensionamento está fundado no princípio de que o aluno é 

"parâmetro de si mesmo e que a reflexão sobre suas ações escolares, 

mediatizadas pelo professor, ajudar-lhe-á a construir novos conhecimentos e 

sua autonomia moral" (folder, SMED, 2000). 

A idéia subjacente a esta nova discussão na questão da avaliação 
I 

escolar, é a da avaliação permanente onde, no dia a dia da ação pedagógica, 

se apontem as dificuldades dos alunos, seus interesses e as suas 

necessidades para que, como sujeito, avance na sua aprendizagem. 

Com esta perspectiva não classificatória, a mudança no contexto da 

avaliação da aprendizagem passa pela participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar. 

A escola tem a função de organizar momentos onde os professores, os 

alunos, os pais e os funcionários irão participar da avaliação da caminhada do 

aluno na escola e, de suas próprias caminhadas enquanto sujeitos envolvidos 

no espaço educativo. 
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Quanto às formas em que a avaliação do aluno acontece, seguem três 

modalidades: Avaliação Formativa, Avaliação Sumativa, Avaliação 

Especializada. 

A primeira modalid?de de avaliação prevista é a 'formativa' que 

"consiste na avaliação destinada a informar a situação em que se encontra o 

educando no que se refere ao desenvolvimento da sua aprendizagem para o 

trimestre" (ROCHA, 1999, p. 52). 

Nesta modalidade prevista pela PPP 'Escola Cidadã', a avaliação 

envolve a descrição dos avanços do aluno, sua auto-avaliação, avaliação da 

turma de alunos e dos professores, construindo-se um 'dossiê' da caminhada 

do aluno na escola. 

Esse dossiê (pasta que contém os conteúdos trabalhados pelos 

professores, as produções individuais do aluno, os pareceres descritivos da 

turma e do aluno) é apresentado e discutido com os pais ou responsáveis pelo 

aluno, podendo, neste momento de troca, clarear e melhor definir a ação 

pedagógica que dará continuidade ao processo de construção do 

conhecimento do aluno avaliado. 

A segunda modalidade é chamada de avaliação 'sumativa'; "consiste 

no quadro diagnóstico _geral resultante no final de cada ano letivo e de cada 

Ciclo de Formação, evidenciado na avaliação formativa" (ibid., 1999, p. 53). 

Esta modalidade aponta de forma global os avanços do aluno nos três 

trimestres da escola, sendo estes registros a base que justifica o 

encaminhamento das progressões do aluno para o 'ano ciclo' seguinte. Cada 

ciclo de formação compreende três 'anos ciclos'. Por exemplo, um aluno que 

está na turma A2, correspondente ao segundo ano do primeiro ciclo, no final do 

ano letivo será enturmado na turma A3, sendo este o terceiro ano do primeiro 

ciclo. 



42 

Os registros efetuados compreenderão a caminhada escolar do aluno, 

onde constarão os avanços e as dificuldades do aluno, proporcionando ao 

professor que for trabalhar com o aluno, no ano seguinte, indicativos e 

conhecimentos para efetuar um planejamento que dê continuidade à 

aprendizagem do mesmo. 

A terceira modalidade de avaliação refere-se à avaliação 

'especializada', "solicitada pelos professores ao Serviço de Orientação 
' 

Pedagógica, com apoio do Laboratório de Aprendizagem e da Sala de 

Integração e Recursos e outros serviços especializados, destinada àqueles 

educandos que necessitam um apoio educativo especial e muitas vezes 

individualizado" (ibid ., 1999, p. 53). 

Os avanços e dificuldades apontarão diferentes enturmações ou 

progressões do aluno, dentro de uma 'progressão simples' onde o "educando 

seguirá seus estudos normalmente" (ibid., 1999, p. 54) , passando de um ano 

ciclo para o outro. Outra modalidade de progressão do aluno é através da 

'Progressão com Plano Didático-Pedagógico', onde "o educando que ainda 

persiste com algumas dificuldades progride para o ano seguinte mediante a 

elaboração e acompanhamento de um plano didático-pedagógico" (Idem), 

elaborado pelo professor anterior para o professor que irá trabalhar com o 

aluno no ano seguinte. Existe ainda a 'Progressão com Avaliação 

Especializada' , onde o "educando que apresentar a necessidade de uma 

investigação mais aprofundada a respeito de dificuldades, além das habituais, 

poderá passar por uma avaliação especializada"(ibid, 1999, p. 54). 

Na PPP 'Escola Cidadã', o aluno tem assegurada a sua progressão, 

enquanto garantia da "continuidade e terminalidade de estudos" (ROCHA, 

1999, p. 53) , sendo esta progressão responsabilidade da escola, pois deve 

organizar meios e recursos para garantir este processo. 
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1.5 O professor: sujeito mediador do processo ensino

aprendizagem 

Escrever sobre os professores é escrever sobre as ações político

pedagógicas que acontecem no espaço escolar, pois são eles os profissionais 

responsáveis pela aprendizagem dos alunos na concretização das vivências 

sociais e cognitivas organizadas na escola. Estas ações seguem os 

pressupostos marcados por diferentes caminhos vividos pelo professor em sua 

formação, seja no Nível Médio (Magistério) ou no Ensino Superior (Cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas nas diferentes Áreas do Conhecimento). Assim, 

quero percorrer um caminho que situe o professor na PPP 'Escola Cidadã -

Aprendizagem para todos'. 

A PPP 'Escola Cidadã' aponta o papel do 'educador' no contexto da 

Rede Municipal de Ensino. Encontramos nos princípios elaborados no 

Congresso Constituinte Escolar (SILVA, 1999, p. 48-50) elementos que 

norteiam a ação dos professores, ou, pelo menos, servem de parâmetros para 

a discussão e a reflexão das ações desencadeadas na escola pelos 

professores. 

Em todos os princípios podemos perceber a importância dada aos 

segmentos que compõem a comunidade escolar, e podemos dizer que todos 

têm uma relação direta com o papel do professor na escola em que o mesmo 

está lotado. Há, porém, alguns princípios que especificam a ação do professor 

na escola. Estes princípios definem papéis, norteiam a ação, fundamentando o 

comprometimento requerido para a ação do professor na escola. 

No 'Princípio n° 23', encontramos que a PPP 'Escola Cidadã' deve: 

'Garantir e oportunizar a formação permanente dos trabalhadores em educação 

e dos demais segmentos da comunidade' (ibid, 1999, p. 48). O 'Princípio n° 24' 

enfatiza a preocupação em: 'Propiciar espaços para planejamento, discussão, 
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reflexão, estudos, cursos que enriqueçam o trabalho pedagógico na escola' 

(ibid, 1999, p. 48). 

Nos princípios n° 27, n° 31 e no 40, o papel do professor é colocado de 

forma mais direta. Estes princípios pertencem ao que a PPP 'Escola Cidadã' 

entende como norteadores do currículo a ser desenvolvido na RME de Porto 

Alegre. Neles encontramos o seguinte: 

Princípio n° 27: O papel do educador é colocar-se junto ao aluno, 
problematizando o mundo real e imaginário, contribuindo para que se 
possa compreendê-lo e reinventá-lo, crescendo e aprendendo junto 
com o aluno, tentando vivenciar juntamente com ele seus conflitos, 
invenções, curiosidade e desejos, respeitando-o como ser que pensa 
diferente, respeitando a sua individualidade. 

Princípio n° 31 : O educador como mediador do processo ensino
aprendizagem. Mediação defendida como forma de articular e intervir 
na construção do sujeito epistêmico, histórico, social e afetivo. 
Criação, acúmulo e recriação de novos conhecimentos, apropriação 
dos avanços tecnológicos. 

Princípio n° 40: Formação permanente dos trabalhadores em 
educação, contemplando a integração entre teoria e prática, 
comprometida com a filosofia da escola, em horário de trabalho, 
entendendo a escola como centro de pesquisa, com assessoria e 
intercâmbio com outras instituições. (SILVA, 1999, p. 48-50) 

Os princípios especificados, situam o sujeito professor na escola da 

classe popular como centro da ação político-pedagógica da RME de Porto 

Alegre; ilustram a preocupação em reverter e constituir um espaço de ação 

onde a escola e o aluno, assim como toda a comunidade escolar, sejam vistos 

dentro da sua realidade e a partir daí venha a ocorrer a ação do professor. 

Ao lermos os princípios citados, nos deparamos com os meios para 

que os mesmos possam ser concretizados na escola, ou seja, como garantir a 

'formação permanente' (FREIRE, 1997, p. 43) que acontece 

predominantemente com a reflexão crítica sobre a prática? Ou, como a escola 

se organiza para propiciar aos segmentos da comunidade escolar uma 

participação efetiva na construção da escola que coloca os sujeitos como 
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pertencentes ao processo de construção histórica, 'compreendendo e 

reinventando o mundo'? 

Quanto aos professores, sujeitos centrais desta dissertação, a PPP 

'Escola Cidadã' proporciona, dentro do calendário da Secretaria de Educação e 

dos calendários das escolas, espaços/tempos determinados para que aconteça 

a reflexão das ações político-pedagógicas desencadeadas em cada escola. 

Estes espaços/tempos são chamados de 'dias de formação', para que 

os professores se reunam e criem projetos de ação com os alunos, ou com a 

comunidade escolar, como um todo. Os 'dias de formação' são espaços para 

planejar e estudar temas diversos pertinentes à educação. 

Encontramos num informativo criado pela Smed e distribuído à 

comunidade porto-alegrense: "Na SMED, a formação dos educadores é 

continuada e se dá em cursos, oficinas, seminários regionais, nacionais e 

internacionais, bem como nos espaços sistematizados da escola" (SMED -

informativo, 2000, mar/abril) ; assim, podemos citar esses eventos, destinados à 

formação dos professores. 

Na escola, esta organização acontece durante o ano, em que dez dias 

são destinados para que todos os professores ali lotados, interajam e discutam 

sobre as construções realizadas na escola, bem como, com a presença ou não 

dos assessores da SMED, estudem temas relevantes que se fazem presentes 

no cotidiano da escola; ou seja, a avaliação, as regras de convivência, a 

construção do complexo temático, os projetos pedagógicos a serem 

desenvolvidos com a comunidade escolar, os temas abrangentes e locais, 

como violência, gravidez na adolescência, o uso de drogas, a sexualidade e 

outros temas correntes que preocupam a todos os sujeitos da população. 

No artigo da professora Susana Fernandes (in SILVA, 1999, p. 140) 

vemos que os temas estudados e que servem de reflexão nas escolas no 
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período de formação, estão relacionados os conteúdos retirados "das 

demandas advindas da estrutura curricular · por Ciclos de Formação em cada 

região e em cada escola". É a escola que cria e define o que irá estudar e quais 

os aspectos que naquele local específico necessitam ser aprofundados e, 

assim, os professores instrumentalizam-se para atuar na escola em que se 

encontram. 

Estes dez dias de formação em serviço dos professores, acontece na 

maioria das vezes aos sábados, mas esta organização e distribuição do 

tempo/espaço de formação pode ocorrer em outros horários criados pelas 

escolas. 

Em AZEVEDO et ai (2000,· p. 40) encontramos que em relação aos 

profissionais da educação a Smed implantou ações com relação aos salários e 

à formação permanente, onde um professor com carga horária de vinte horas 

semanais tem a seguinte remuneração: 

( ... )iniciou-se, ainda na primeira gestão, a política de recuperação 
bimestral nos salários( .. . ). Um professor alfabetizador, com formação 
de magistério (ensino médio), recebe R$ 456,20 mensais no início da 
carreira. Com essa mesma carga horária, o professor com pós
graduação, com 30 anos de serviço, recebe R$ 1.930,43. 

Foi instituída uma política de formação permanente dos educadores. 
Essa política, que prioriza a formação em serviço, tem diferentes 
espaços e ações diversificadas de formação. Os grandes seminários 
(Nacional e Internacional) visam colocar ao alcance da Rede as 
pesquisas e as discussões pedagógicas mais avançadas que 
ocorrem no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, o Seminário 
Nacional é um espaço de socialização teórico-prático de experiências 
que os nossos educadores desenvolvem na Rede, possibilitando a 
leitura acadêmica destas experiências com a participação de 
pesquisadores de diversas Universidades do País. 

A PPP 'Escola Cidadã' é apresentada através destes pressupostos, 

onde a escola é sustentada pelos princípios norteadores construídos nos 

Congressos Constituintes Escolares, tendo como prioridade os três eixos 

apresentados sucintamente neste capítulo, onde a gestão do ensino, a 
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democratização do conhecimento e a democratização do acesso formam a 

estrutura de um Sistema de Ensino que visa constituir uma escola pública de 

qualidade no combate à exclusão dos sujeitos pertencentes à classe popular. 

Ao descrever o 'local' da escola pesquisada, outros aspectos da PPP 

'Escola Cidadã' serão apresentados, possibilitando assim, uma reflexão do real 

vivido no cotidiano da escola com os apontamentos teóricos da sociologia da 

educação baseados em Basil Bernstein, para a compreensão desta escola que 

busca a garantia do acesso ao conhecimento e aprendizagem para todos os 

sujeitos da comunidade escolar. 

Particularmente, vemos os 'ciclos de formação' como uma proposta 

que busca proporcionar aos sujeitos da comunidade escolar uma reelaboração 

de seus papéis sociais, colocando-os, no 'palco da vida', como atores 

responsáveis pela transformação das relações de poder e pelas construções 

coletivas e solidárias em torno do conhecimento. Este processo, porém, deve 

ser criterioso e sistematicamente analisado quanto, aos recursos humanos e 

materiais existentes nas escolas, com o objetivo de garantir o acesso, a gestão 

e a democratização do conhecimento. O sucesso, ou não, desta política 

educacional implica na organização e na realização de um currículo, de uma 

pedagogia e de uma avaliação centrados na instrumentalização dos sujeitos 

para acessarem os conhecimentos existentes e construírem outros que 

preservem a vida de todos os grupos sociais. 

Neste capítulo foram apresentados alguns princípios que apontam os 

rumos que a SMED pretende dar à proposta político-pedagógica Escola Cidadã 

em Porto Alegre. Acreditamos que, após a análise do trabalho, a conclusão 

revelará aspectos da proposta que deverão ser aprimorados. 
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Se as coisas são inatingíveis ... ora! 

Não é motivo para não querê-las ... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

A mágica presença das estrelas. 

MARIO QUINTANA 

48 



[ 

49 

CAPÍTULO 2 

A ESCOLA: O LUGAR DA PRÁTICA POLÍTICO

PEDAGÓGICA JUNTO À CLASSE 

POPULAR 

( ... )no dia 30 de dezembro eu não saí da SMED para ver se saía no próximo 

Diário Oficial de Porto Alegre a criação e a denominação da escola nos 

aspectos legais. No dia 4 de janeiro, ( ... )eu vim à tarde conhecer a obra. ( .. . ) 

Foi quando eu me deparei com uma obra muito atrasada, uma firma com 

problemas bem sérios de estrutura e de organização, inclusive com 

problemas financeiros gravíssimos, e uma comunidade descontente com o 

remanejo de alunos. (Entrevista com a diretora da Escola Municipal de E.F. 

Mário Quintana, p.13) 

Neste capítulo, quero apresentar a escola, objeto da pesquisa, 

relatando algumas ações político-pedagógicas que nela ocorreram, a sua 

localização na cidade de Porto Alegre, o seu surgimento enquanto demanda do 

Orçamento Participativo e demais aspectos que a caracterizam como foro 

democrático de construções sociais e de inclusão dos sujeitos na sociedade. 

A escola será apresentada através de um relato da acolhida a este 

pesquisador e professor pelo coletivo de professores e pela equipe diretiva, 

quando da opção pela escolha da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Mário Quintana (na época Escola Municipal de Ensino Fundamental Restinga 

Velha) para ser o lugar da pesquisa. Um segundo aspecto, nesta 
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apresentação, é o histórico de criação desta escola, onde se evidencia uma 

construção de um projeto político-pedagógico voltado à classe popular7. 

A citação utilizada para iniciar este capítulo revela o quanto havia para 

ser realizado dentro do espaço escolar em construção, marcado por 

dificuldades que são relatadas pela diretora da escola e que também foram 

observadas nas reuniões administrativas e pedagógicas que nela ocorreram. 

Contudo, pouco a pouco, a escola foi se constituindo num ambiente de muitas 

ações junto à comunidade escolar8
, as quais trouxeram diferentes significações 

para os sujeitos que lá vivenciaram diferentes experiências de construção de 

espaços de vida. 

Desde os primeiros contatos com os sujeitos que chegavam à escola 

compondo, assim, a comunidade escolar, existia uma preocupação básica: os 

olhares de quem já estava na escola deveriam estar voltados para a efetivação 

de um espaço de convívio social pautado na construção coletiva do mesmo, 

onde todos seriam responsáveis pelo espaço que se constituía, portanto, um 

espaço para viver a vida individual e coletiva. 

Este foi o aspecto diferenciado que a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Restinga Velha (Mário Quintana) buscou constituir no seu dia a 

dia, a atenção dada aos sujeitos que lá chegavam. 

Esta atenção referiu-se à acolhida, comentada na página anterior, que 

se mantinha nas relações entre escola-bairro e entre os sujeitos da 

comunidade escolar. 

Desde o início das discussões em torno da resolução dos problemas 

de espaço que não se constituía, e sim, se adaptava9
, as reflexões giravam em 

7 Classe Popular: Constituída por sujeitos que sobrevivem o dia a dia na exclusão aos bens culturais e aos 
meios de produção, na instabilidade e na desesperança de promoção e acesso a uma vida de qualidade. 
8 Compõem a ' comunidade escolar' : os professores, os funcionários, os pais e os alunos da escola. 
9 Digo ' se adaptava' pois não existia o prédio da escola como a comunidade esperava e, sim, existia um espaço 
adaptado para receber os alunos provisoriamente. 
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tomo de construir um espaço de aprendizagem sobre um novo patamar de 

relações entre as pessoas, onde houvesse um espaço para o diálogo e a 

resolução das dificuldades que viessem a surgir. 

Assim, quando os pais vinham até a escola, na secretaria, seriam 

atendidos de forma a que logo pudessem se apropriar daquele espaço escolar 

e de modo a que se sentissem participantes da construção do lugar de 

aprendizagem de seus filhos. 

Quanto aos alunos, estes teriam acesso a uma educação que fosse 

além do encher cadernos, mas que pudessem ir descobrindo e 

problematizando o seu cotidiano ao apropriarem-se de um conhecimento 

significativo para as suas vidas. 

E a preocupação central das ações da escola seria o acesso destes ao 

espaço de construção do conhecimento e ao rico convívio social que a escola 

pode proporcionar a estes sujeitos, onde muitos estão em vias de serem 

engolidos pela violência urbana (tráfico de drogas, roubo, prostituição). 

Os professores e funcionários teriam na escola um lugar para 

construção de espaços de ação que possibilitasse a realização de expectativas 

profissionais, de criatividade e de participação nas decisões nos rumos em que 

a escola seguiria. 

Foi desta forma que a escola se apresentou à comunidade escolar. 

2.1 O lugar da pesquisa: acolhimento e desafio 

Ao chegar à parada onde o cobrador de ônibus disse-me que deveria 

descer, fui logo perguntar em uma farmácia onde estava funcionando a escola 

nova, ou seja, onde ficava o pavilhão da igreja que serviria de escola 
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provisoriamente até a conclusão da construção do espaço físico definitivo da 

Escola Restinga Velha. Ninguém soube me informar de escola nova, porém, 

disseram-me que a igreja ficava a duas quadras adiante. 

Lá chegando encontrei os professores em reunião com a equipe 

diretiva (diretora, vice-diretora, supervisara e orientadora educacional); 

apresentei-me e em seguida pedi para conversar em particular com a diretora 

sobre a nomeação e sobre a necessidade de saber se eu poderia vir a 

contribuir com o grupo de sujeitos daquela escola. 

A recepção foi calorosa e simpática pelo grupo reunido naquele 

pavilhão de festas, onde muitos trabalhadores faziam reparos e benfeitorias 

para transformar temporariamente o espaço em escola. Havia muito barulho, 

pois as aulas iniciariam na segunda-feira e estávamos na quinta-feira. 

Nós nos sentamos à sombra de algumas árvores em uma 

arquibancada na quadra de esportes, onde seria o pátio da escola. Fazia muito 

calor. Ali conversamos e nos conhecemos um pouco. Expliquei à diretora da 

minha condição de estar ingressando na Rede Municipal de Ensino de Porto 

Alegre e, da minha condição de professor-pesquisador, enquanto mestrando do 

curso de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, pois durante o primeiro semestre teria que me ausentar da escola em 

um turno semanal para assistir a um seminário de estudos. 

A diretora falou, então, que eu seria bem-vindo ao grupo de 

professores que ainda estava se constituindo e que seria muito bom ter um 

professor-pesquisador na escola em construção- tanto do espaço físico, como 

do espaço de ação pedagógica. Disse-me também que iria expor ao grupo a 

questão da minha saída em um turno da escola, para juntos encontrarmos um 

encaminhamento para a situação. 
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Após este contato, abriu-se a possibilidade de vir a trabalhar na escola, 

assim, logo convidaram-me para permanecer e participar do andamento da 

reunião. Eram quase dez horas da manhã, mas quando novamente olhei o 

relógio, já passava do meio-dia: a reunião foi muito informativa, inclusive, saí 

sabendo em quais turmas iria trabalhar. 

Durante este período da reunião, ouvi a diretora contar, em meio ao 

muito barulho feito pelos trabalhadores que realizavam as reformas para 

transformar o pavilhão da comunidade católica em um espaço onde a escola 

ofereceria educação para o contingente local, a história de como a nova escola 

foi se transformando em realidade: as reuniões com a comunidade e os 

acordos que se fizeram entre a Prefeitura Municipal, operários, engenheiros, 

mestres de obras, direção da escola; e "em que pé" estava a construção da 

nova escola. 

A necessidade de existir uma outra escola no Bairro Restinga era 

urgente, pois havia um grande número de crianças e adolescentes na 

comunidade e estes ou estavam fora da escola por falta de vagas, ou estavam 

"sobrecarregando" o espaço escolar de uma outra escola que funcionava, por 

esta razão, de forma precária. 

Os alunos que pertenciam à comunidade escolar da Escola Restinga 

Velha tinham, então, características de exclusão evidentes: eram alunos que 

estavam fora da escola por não haver vagas na localidade ou alunos que eram 

deslocados de uma escola existente para outra em construção; as famílias 

responsáveis por estes últimos, estavam divididos em dois grupos, os que 

teriam uma escola mais próxima de suas casas e aqueles que receavam 

perder as vagas em uma escola existente. Portanto, houve muita discórdia e 

conflito entre os pais e a SMED. 

Para resolver estes conflitos, foi criado o critério de zoneamento, ou 

seja, os alunos que moravam nas proximidades da escola em construção 
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seriam transferidos da escola onde estavam matriculados para a Escola 

Restinga Velha. 

O total de alunos que pertenceriam à escola em construção totalizava 

um número de 340 alunos e alunas matriculados. 

Na reunião, após o relato da trajetória de construção da escola, 

discutiu-se um planejamento provisório para servir de tema a ser explorado em 

todas as turmas, pois, durante o ano aconteceria uma atividade na escola 

chamada de "pesquisa sócio-antropológica" na comunidade para definição do 

complexo temático, pelo qual os professores orientariam a definição do 

currículo a ser desenvolvido nesta comunidade escolar específica. 

Havia muito para ser encaminhado durante a última manhã com todos 

os professores que iniciariam os trabalhos com os alunos já na segunda-feira. 

A Orientadora Educacional da Escola e a Vice-Diretora apresentaram 

um dos princípios norteadores da Proposta Político-Pedagógica da Escola 

Cidadã quanto às Regras de Convivência que deveriam ser trabalhadas na 

comunidade escolar. Foram lidos textos referentes às regras de convivência e, 

posteriormente, começaram a ser levantadas sugestões para que as mesmas 

pudessem ir sendo construídas durante as aulas. 

Em seguida ocorreu uma discussão sobre os assuntos que seriam 

trabalhados com os alunos nas primeiras semanas de aula, que ficaram 

definidos em tópicos de estudo: socialização, conhecimento, organização do 

grupo e identidade dos sujeitos da escola Restinga Velha. 

As primeiras semanas seriam destinadas aos estudos voltados para a 

identidade e socialização do grupo de alunos, onde conhecimentos relativos à 

cultura, história, economia, política e ciências seriam trabalhados neste 

contexto da comunidade escolar envolvida em conflitos de transferência de 

- - - - ----------------------
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alunos e de acolhida de alunos em idade escolar sem vagas em escolas da 

região. 

E assim passou a manhã de trabalho. À tarde foram dados 

andamentos vários para que os professores obtivessem acesso à alguns dados 

sobre as turmas e alunos com os quais trabalhariam. Assim, alguns fizeram 

cartazes de boas-vindas, outros providenciaram materiais para saudar os 

alunos, outros, ainda, concentraram-se nas listas dos alunos e suas 

respectivas pastas, para melhor informarem-se a respeito dos alunos e alunas 

que iriam conhecer na segunda-feira. Foram combinados alguns 

procedimentos de horários de início, lanche, recreio e término das aulas. 

Ainda, durante o sábado e o domingo, a equipe diretiva iria dar 

andamento na distribuição dos materiais básicos que equipariam as salas de 

aula. 

Este foi o relato inicial, demarcando o acolhimento da escola e as 

condições conflituosas em que a escola estava envolvida para iniciar o ano 

letivo de 1999, já atrasado em relação às demais, que tinham iniciado seu ano 

letivo no início do mês de março. 

2.2 Alguns dados sobre o histórico da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Restinga Velha - hoje 'Mário 

Quintana' 

A escola, centro desta pesquisa, iniciou a se constituir quando nas 

reuniões do Orçamento Participativo (OP) 10 foi levantada a necessidade de 

10 Orçamento Partipativo (OP): Política Municipal de Porto Alegre que valoriza a participação da população 
através de reuniões que definem prioridades em obras e serviços nas localidades onde residem, passando por 
análise técnica, legal e financeira para execução dos projetos solicitados. 
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existir uma escola que atendesse os filhos dos moradores do 'Núcleo 

Esperança 1'. 

O projeto arquitetônico da escola previa uma área construída de 

2.106,78 metros quadrados distribuída em um terreno de 9.900 metros 

quadrados. 

A escola 'Mário Quintana' surgiu como Escola Municipal de Ensino 

Fundamental 'Restinga Velha', devido à sua localização 11
. Oficialmente, foi 

criada através do Decreto no 12197, sendo publicada a sua criação no Diário 

Oficial de Porto Alegre no 946 em 4 de janeiro de 1999. A escola localiza-se na 

rua 'C' sem número, na Vila Castelo no Bairro Restinga. 

A denominação 'Mário Quintana' foi escolhida posteriormente pela 

comunidade escolar. O processo de escolha dos nomes primeiramente ocorreu 

dentro da escola com participação da comunidade (pais, alunos, professores e 

funcionários). No entanto, a listagem de nomes cresceu com a participação de 

outros segmentos organizados do Bairro Restinga. Assim, em assembléias, 

foram listados os nomes que seriam escolhidos através do voto. Inicialmente 

havia mais de cinqüenta nomes, de onde foram selecionados três (nomes) em 

assembléia de pais, dos quais um seria escolhido para ser o nome da escola 

através do voto em urnas espalhadas pelo bairro. Nesta listagem tríplice, 

figuravam os seguintes nomes: Herbert de Souza; Morro São Pedro e Mário 

Quintana. 

A riqueza deste processo de escolha do nome oficial da escola em 

construção centra-se na vivência da organização dos sujeitos em defesa dos 

diferentes nomes apontados. 

11 
É interessante registrar que o Bairro Restinga é sub-dividido em Restinga Velha e Restinga Nova, assim 

eomo há localidades dentro da mesma que têm denominações de acordo com a ocupação do espaço, por 
exemplo, 'Núcleo Esperança I', Barro Vermelho' , 'Cecílio Monza ll' e 'Vila Castelo' e outras. 
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A escola está localizada no sopé do Morro São Pedro; assim, surgiu o 

seguinte texto em defesa deste nome para a escola, como exemplo das ações 

que foram desencadeadas neste processo: 

Por que Escola Municipal de Ensino Fundamental "Morro São 
Pedro"? O Morro São Pedro é hoje a área de mata nativa mais 
importante de Porto Alegre. No Morro São Pedro encontramos 
bugios, tatus, gatos silvestres, caranguejos de água doce (que só 
vivem nas águas puras), muitas espécies de aves e árvores de 
madeira nobre. Quanto mais a cidade aumenta e os espaços são 
ocupados, mais o Morro São Pedro se torna importante, do ponto de 
vista ambiental. ( ... ) Denominar a nova escola municipal de Escola 
Municipal de Ensino Fundamental "Morro São Pedro" pode ser o 
pontapé inicial para o trabalho de conscientização ecológica a ser 
desenvolvido junto a comunidade local.12 

A escola mobilizou-se através de assembléias com pais, organizando 

uma comissão que seria responsável por instrumentalizar a comunidade no 

tocante ao conhecimento de quem fora Mário Quintana, quem fora Herbert de 

Souza e os significados dados ao Morro São Pedro. Esta comissão era 

composta por professores da escola e por representantes de Associações de 

Bairro. Esta comissão fez uma pesquisa e elaborou materiais que trouxeram 

informações à comunidade escolar para daí escolher o nome oficial da escola. 

Em sala de aula, foram exploradas atividades diversas em torno dos 

materiais pesquisados na biblioteca da escola, sendo outros elaborados para 

que os alunos e os demais sujeitos da comunidade escolar votassem nos dias 

21 e 22 de setembro (1999), com apuração marcada para o dia seguinte. No 

dia 25 de setembro foi realizada a assembléia para informar à comunidade 

escolar o resultado das eleições. 

12 Este texto foi distribuído à comtmidade escolar da escola por várias entidades apoiadoras do nome 'Morro 
São Pedro', que compunham este grupo: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre (SMAM), 
o Projeto Macacos Urbanos!UFRGS e a comissão ' Cecílio Monza li. 
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana foi 

oficializada através do Decreto de Denominação Municipal n° 12530 de 25 de 

outubro de 1999, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre em 29 de outubro 

do mesmo ano. 

A oficialização do nome da escola ocorreu no dia 20 de novembro, com 

a presença de autoridades municipais e de familiar do poeta homenageado; a 

solenidade envolveu apresentações artísticas (Banda Municipal, Coral da 

Restinga) e 'roda de poesias' pelos alunos. 

Conforme informativo distribuído no final do ano de 1999 à comunidade 

próxima à escola pelos Conselheiros do Orçamento Participativo da Região 

Restinga, a escola resulta como 'fruto de muita garra e luta da comunidade do 

Núcleo Esperança I em conjunto e com apoio de outras comunidades da 

Região Restinga'. Encontramos ainda que, oficialmente, a escola consta como 

solicitação comunitária construída no Orçamento Participativo de 1997: 

A demanda 971705 Construção de Escola Municipal de 1a asa séries, 
Restinga Velha, hoje democraticamente chamada de Mário Quintana, 
foi pleiteada pela comunidade do Núcleo Esperança I no OP 1997, e 
esta por não ter uma área adequada em sua comunidade, não pode 
construir a referida escola. ( ... )Na época tirou-se uma comissão do 
foro de delegados para encontrar uma área próxima, onde se 
encontrou a área atual para edificação final. (RANGEL, et ai. , 
dezembro de 1999) 

A escola vem organizando as vivências da comunidade escolar: 

paulatinamente foi resgatando a confiança e a participação dos membros da 

comunidade, passando de um início tumultuado para a construção de um 

espaço onde todos foram percebendo uma escola com características 

diferenciadas no trato com os filhos; alunos e professores percebendo tal 

instituição como uma agência que viabiliza a transformação nas suas vidas. 
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A comunidade escolar poderia vir a constituir-se em um espaço social 

para acompanhar a aprendizagem dos filhos, para reivindicar, através das 

reuniões do Orçamento Participativo, as melhorias no bairro, assim como num 

espaço que satisfizesse as aspirações de quem lá fosse lecionar. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana surge, 

assim, oficialmente, como uma demanda social desta comunidade do Bairro 

Restinga. Agora, a constituição da Escola Mário Quintana, como uma escola 

pública de qualidade que tivesse em seus princípios a inclusão e a 

democratização do acesso ao conhecimento e à gestão, conforme construções 

político-pedagógicas da 'Escola Cidadã', só viria acontecer no dia a dia das 

vivências coletivas dos sujeitos atores na escola. 

2.3 A escola: constituindo-se 'Escola Cidadã' 

A escola é o lugar da ação pedagógica e, para descrevê-la, serão 

explicitados alguns aspectos que constituem este lugar onde os sujeitos da 

comunidade escolar vivenciam aprendizagens e trocas relacionais diversas. 

Os aspectos relacionados aos setores administrativo e pedagógico da 

escola, o planejamento do ano letivo e a organização dos espaços de 

planejamento dos professores, assim como, os projetos pedagógicos em 

andamento e a definição do currículo através da pesquisa sócio antropológica 

serão aqui apresentados. 

O segmento constituído de pais e alunos da escola Mário Quintana é 

proveniente de assentamentos, no caso do 'Núcleo Esperança 1', ou de 

invasões de áreas no sopé do Morro São Pedro, pertencentes à 'Vila Castelo', 

nas proximidades da escola. 
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A construção da nova escola obrigou a que se pensasse num critério 

para definir quem permaneceria na escola existente e quem seria matriculado 

na escola em construção. A SMED definiu o critério de zoneamento. Porém, a 

aplicação desta determinação provocou manifestação de insatisfação das 

muitas famílias cujos filhos deveriam deixar a escola em funcionamento. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana surgiu de 

forma diferenciada; seu início demarcava uma construção social árdua 

envolvendo os sujeitos da comunidade escolar. 

No início deste capítulo há uma citação da fala da diretora da escola 

colocando questões sérias quanto ao que seria enfrentado neste local. A 

realidade da comunidade da Restinga exigia uma escola nova para seus filhos; 

destes, alguns estavam matriculados em escolas distantes ou não conseguiam 

matrícula nas escolas da região, pois as mesmas estavam com suas vagas 

preenchidas; isto é, as escolas próximas estavam com turmas muito grandes 

não comportando efetivar o ingresso de outros alunos e a comunidade local 

tinha conhecimento de que havia problemas na construção da obra (espaço 

físico) da escola 'Restinga Velha'. 

Soluções foram encaminhadas depois de ocorrerem reuniões com os 

pais e com os órgãos oficiais (SMED, SMOV) para que os alunos tivessem 

acesso à escola o mais rápido possível. Dentre estas soluções, a escola 

'Restinga Velha' passou a funcionar em um espaço provisório da Paróquia 

Nossa Senhora da Misericórdia. 

No jornal Zero Hora. encontramos um artigo que demonstra a 

organização da comunidade escolar na busca da solução ao problema da falta 

de escola para seus filhos. No mesmo artigo a SMED se pronuncia da seguinte 

maneira dando segurança aos pais e informando os encaminhamentos 

realizados: 
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A secretária-adjunta da Smed, Sofia Cavedon Nunes, explicou que a 
passagem de alunos de um colégio para outro ocorreu em razão da 
superlotação da Escola Carlos Pessoa de Brum. Sofia acrescentou 
que, no dia 7 de dezembro do ano passado[1998], houve uma 
reunião com a presença de mais de 300 pais cuja pauta era os 
critérios de transferência de alunos. Uma comissão de representantes 
da comunidade foi criada para tratar dos casos excepcionais dessas 
transferências. Os pais podem f icar tranqüilos que as crianças terão 
todas as condições para estudar no local, com professores, limpeza e 
equipamentos, garantia Sofia. (ZH, 18/mar/99, p.47) 

E foi o que aconteceu, pois as aulas iniciaram com instalações, 

funcionários e professores para atender e garantir o acesso à escola aos 

alunos matriculados na escola em construção. 

Este local provisório passou por reformas e construções de várias 

benfeitorias, entre elas: o forro foi consertado; foram colocadas divisórias, 

formando assim as salas de aula; ventiladores foram instalados; a quadra de 

esportes foi reformada; telas e portões foram colocados; e uma faixa de 

indicação do funcionamento da escola e de chamada para o início das aulas, 

assim como um "Bem Vindo" à comunidade da Restinga. 

O Conselho Municipal de Educação logo se fez presente na escola que 

funcionava em local provisório, onde a Comissão de Ensino Fundamental, após 

averiguar as condições do prédio autorizou o funcionamento através do 

Parecer n° 007/99, informando que: "o prédio provisório tem segurança e 

espaço físico adequados para atender às necessidades atuais da clientela, 

bem como verificou que a escola dispõe de recursos pedagógicos necessários 

ao desenvolvimento de sua proposta ". 

Assim, no dia 22 de março de 1999 a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Restinga Velha, posteriormente denominada de 'Mário Quintana', 

iniciou seu ano letivo. Este início foi marcado tanto por intensas manifestações 

de repúdio ao deslocamento de filhos matriculados inicialmente em uma escola 

para outra em construção de seu espaço físico, como também pela construção 

de um projeto político-pedagógico diferenciado. Este início marcaria as ações 
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pedagógicas nesta comunidade escolar: os professores desde o início 

participariam de uma construção político-pedagógica engajada buscando 

realizar um trabalho significativo com aqueles sujeitos caracterizados por 

subsistirem num contexto de exclusão social. 

Para realizar as ações necessárias dentro dos princ1p1os político

pedagógicos que a 'Escola Cidadã' se propõe, a escola se organizou dentro de 

seu espaço-tempo. Esta organização foi distribuída em diferentes espaços 

administrativos e pedagógicos, e, através da busca do conhecimento da 

realidade, estruturaram-se e foram colocadas em prática várias demandas que 

visavam dar conta da aprendizagem dos alunos, da construção de uma 

identidade da comunidade escolar e da constituição de um espaço escolar 

inclusivo e solidário. 

2.3.1 Os sujeitos da comunidade escolar 

Desde o primeiro contato com a escola foi possível perceber a 

preocupação e a seriedade com que eram encaminhadas as reuniões 

administrativo-pedagógicas. Nas reuniões, os professores obtinham 

informações sobre o andamento da construção do espaço físico da escola e o 

que deveria ser organizado para efetivar o funcionamento da mesma. As 

dificuldades reais vividas pela comunidade escolar eram colocadas para todos 

e, então, as ações para tratar e encaminhar as soluções eram discutidas no 

coletivo de professores. 

Esta construção vivenciada na partilha das dificuldades e na busca de 

soluções trouxe, ao grupo de sujeitos da escola, uma segurança e uma 

motivação para acreditar no potencial de cada sujeito envolvido; assim foi 

criada uma rede de significados e de comprometimento na escola, constituindo, 

conforme LADRIERE (1985, p. 1102-1106), o engajamento dos sujeitos 

pertencentes àquele micro espaço social. 
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Esta visão de coletividade foi , aos poucos, sendo passada aos alunos e 

aos pais que foram se apropriando da escola, utilizando os espaços das 

reuniões (assembléias) e de construção da identidade da escola que tinha o 

nome provisório de Restinga Velha. 

Vários assuntos constituíram a pauta a ser desenvolvida na primeira 

Assembléia da Comunidade Escolar, após o início das atividades com os 

alunos. A pauta das reuniões foi entregue aos pais participantes, que poderiam 

acompanhar as discussões, fazer anotações e tirar suas dúvidas, para assim, 

organizarem-se e responsabilizarem-se pelo que lhes cabia no espaço escolar. 

Esta apropriação pela comunidade escolar do espaço da escola havia 

iniciado nas discussões sobre a necessidade de existir mais uma escola no 

Bairro Restinga; mas esta primeira reunião, com uma proposta real de escola, 

proporcionou um momento de participação e troca de experiências àqueles que 

anteriormente estavam desgostosos com os remanejamentos de seus filhos e 

sem perspectivas destes poderem iniciar o ano letivo. 

A primeira pauta da assembléia da comunidade escolar continha os 

seguintes encaminhamentos e combinações: 

1.Haveria reuniões de planejamento e avaliação todas as quintas-feiras 

nos dois turnos de funcionamento da escola, iniciando às 1 O horas e às 15 

horas e 30 minutos, respectivamente; 

2. não seria permitido o comércio de vendedores no espaço da escola, 

pois seria combinado no grande grupo um dia determinado para que 

vendedores pudessem entrar na escola e oferecer os seus produtos aos 

professores e aos funcionários; 

3.haveria uma reunião de planejamento e avaliação das atividades no 

dia 1° de abril, com fins de avaliar o início do ano letivo e dar informações do 

andamento da construção do prédio da escola; 

' 
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4.haveria uma assembléia de pais no sábado, dia 27 de março, para 

apresentar a proposta político-pedagógica dos ciclos de formação, o calendário 

escolar à comunidade escolar e o plano de recuperação dos dias letivos; 

5.combinações sobre os horários de entrada e saída dos alunos; 

6.combinações dos dias de 'formação' dos professores; 

?.combinações para a participação de uma representação de 

professores no Seminário Nacional de Educação que ocorreria em abril; 

8.comemoração da Semana de Porto Alegre: Baile da Redenção e 

Brique da Redenção (Socialização da proposta à população de Porto Alegre 

sobre os Ciclos de Formação) nos dias 27 e 28 de março; 

9.discussão sobre lista de materiais fornecidos pela escola; 

10.uso do mimeógrafo e do material escolar; 

11.apresentação dos professores e funcionários da escola, sendo 

neste momento quinze (15) docentes e cinco (05) funcionários na escola. 

Esta organização das reuniões semanais possibilitou aos professores 

que aos poucos completavam o quadro docente da escola sentirem-se 

acolhidos e seguros para trabalhar neste contexto, possibilitando, assim, a 

compreensão da proposta de ação pedagógica através dos ciclos de formação. 

Esta assembléia da comunidade escolar foi um momento ímpar que 

apontou, aos participantes da mesma, uma nova caracterização de escola, 

iniciando a transformação do ambiente político-pedagógico que traria a 

realização de muitas ações coletivas neste contexto escolar. 

Estas ações, desenvolvidas na escola pelo coletivo de professores 13 

junto à comunidade escolar, foram paulatinamente dando legitimidade à escola. 

13 A referência ' coletivo de professores' significa todos os professores da escola, inclusive a equipe diretiva 
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2.3.2 A Escola e o processo ensino-aprendizagem 

O ensino-aprendizagem é o centro do processo formal de educação, 

assim, a escola se estruturou para instrumentalizar os professores no 

conhecimento da proposta político-pedagógica Escola Cidadã através de 

reuniões pedagógicas centradas na busca de compreensão da realidade da 

comunidade escolar e na definição do currículo a ser desenvolvido. 

Estas reuniões possibilitaram uma ampla discussão sobre o que 

estávamos fazendo ali na escola e, desta forma, nos organizamos para 

planejar o currículo e a prática pedagógica. 

Acredito que esta preocupação da equipe diretiva (direção, vice

direção, serviço de supervisão e orientação escolar, coordenação cultural, e, 

posteriormente Conselho Escolar14
), proporcionou aos professores que () 

chegavam à escola ir conhecendo o lugar onde iriam trabalhar e, de imediato, 

trouxe segurança e a certeza de que iriam estar trabalhando num grupo que 

construiria coletivamente as ações pedagógicas naquele espaço. 

Dentro do calendário da escola estavam previstas reuniões 

pedagógicas chamados de "Dias de Formação", onde, aos sábados, a 

comunidade escolar se reunia para estudar, discutir e definir alguns caminhos 

para realizar na escola. O calendário da escola previa dez dias de formação na 

escola durante o ano letivo. 

Em alguns momentos, nas reuniões de formação, um representante do 

Núcleo de Ação Interdisciplinar (NAI) da SMED coordenava os estudos, 

apresentando a proposta oficial e abrindo espaço para que todos pudessem 

clarear questões que não haviam sido entendidas. Noutros momentos, a 

equipe diretiva coordenava as reuniões trazendo subsídios para estudo a partir 

de questões levantadas no coletivo de professores, aprofundando temáticas e 

14 O Conselho Escolar se constituiu durante o ano letivo, por esta razão escrevo 'posteriormente'. 
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trazendo outras questões para servirem de apoio pedagógico na ação com os 

alunos. 

A preocupação em proporcionar aos professores momentos de estudo 

e de planejamento das ações junto aos alunos também estava contemplada 

durante as reuniões semanais, onde, num momento, reuniam-se os 

professores do mesmo 'ano-ciclo' para planejar e avaliar as caminhadas dos 

alunos, e, nas quintas-feiras, aconteciam as reuniões pedagógico

administrativas coordenadas pela equipe diretiva; este espaço era destinado às 

discussões das demandas diversas (eventos, confraternizações, assembléias 

da comunidade escolar, etc) e da organização dos espaços-tempos dos alunos 

e dos professores na escola. 

As preocupações do coletivo da comunidade escolar, que aos poucos 

foi se constituindo, giravam em torno destes aspectos: acesso à escola; 

permanência na escola e construção participativa de uma escola inclusiva e 

solidária. 

As ações com a comunidade escolar estavam centradas na construção 

e na formação de uma identidade diferenciada da Escola Mário Quintana; tais 

ações, por sua vez, visavam formar uma comunidade escolar comprometida 

com o presente e com o futuro dos participantes da mesma, pelo 

desenvolvimento de posturas político-sociais valorizando a solidariedade entre 

os sujeitos envolvidos. 
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Os textos representam um esforço 

contínuo para compreender os limites 

exteriores e os constrangimentos internos das 

formas de comunicação pedagógica, suas 

práticas de transmissão e aquisição e as 

condições de sua mudança, de tal modo que a 

distribuição de poder e os princípios de 

controle pressupostos por tal comunicação 

possam ser modelados, descritos e 

pesquisados. (BERNSTEIN, 1996, p. 23) 



68 

CAPÍTULO 3 

AS CONTRIBUIÇÕES DO SOCIÓLOGO BASIL 

BERNSTEIN NA COMPREENSÃO DOS ASPECTOS 

CONSTITUTIVOS DA ESCOLA - CONCEITOS 

O estudo em sociologia da educação nos remete à reflexão quanto à 

função social da escola. Esta questão central nos leva a questionamentos 

quanto ao conceito de escola, às relações que ocorrem dentro da escola, às 

modalidades e rituais que cada escola possui para procurar dar conta do 

conhecimento popular e científico, expondo e legitimando determinada 

ideologia, que por sua vez, constitui e define os sujeitos na vida social , 'no 

mundo da vida', conforme diz Alfred Schütz (RITZER, 1993, p. 270). 

O objetivo de trazer os conceitos e construções do sociólogo Basil 

Bernstein no presente texto é proporcionar num momento posterior a análise 

da escola onde a pesquisa de campo aconteceu para compreender a proposta 

político-pedagógica vivenciada nesta escola na ação dos professores. Este 

· estudo sociológico quer compreender esta ação político-pedagógica na escola 

por ciclos de formação. Assim sendo, os conceitos que apresentarei podem 

contribuir para esta construção em sociologia da educação, portanto, este 

capítulo enfoca os conceitos deste importante sociólogo que, conforme 

VARELA (in COSTA, 1996p. 101) é " ( ... ) um dos sociólogos da educação mais 

lúcido e coerente, é também um dos poucos autores que tem tentado 
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relacionar a sociologia do conhecimento - não em vão é um bom conhecedor 

de Durkheim- com a sociologia da educação". 

Assim, encontramos uma definição que evidencia o lugar da escola, 

assim como, sua função social historicamente construída, na concepção de 
' 

Basil Bernstein, quanto à cultura escolar: 

Qualquer escola é um corpo social delimitado, onde existe uma ordem 
social e que, através de uma ritualização mais ou menos profunda, garante 
a manutenção dessa ordem, assegurando assim a sua continuidade como 
agrupamento distinto. Ela atua como principal fonte de alteração social , 
profissional e cultural. Modifica a identidade de muitas crianças, transforma 
a natureza das relações com a família e com a comunidade e possibilita
lhes o acesso a outros estilos de vida e a outros modos de relação social. 
(DOMINGOS et ai. , 1985, p. 117) 

Mas será que este é mesmo o "campo social" (BOURDIEU, 1990) de 

atuação da escola? Quais as lutas e contradições existentes neste espaço 

escolar delimitado e ritualizado, que surge como fonte de alteração social? Que 

sujeitos a escola pretende construir? Como ocorre esta ritualização que 

d~mina o espaço da escola como modificadora de identidades que permitem 

o acesso a outros estilos de vida? Qual é a alteração social pretendida? 

A contribuição de Basil Bernstein na tentativa de compreensão do 

complexo sistema educacional é notadamente valiosa, pois nos possibilita ir a 

fundo na interpretação da organização social da escola. Basil Bernstein através 

de. seus coQ_ceitos_peun1te,r:~os cor:npre.ender as relações entre os sujeitos 

dentro da comunidade escolar, levando-nos a refletir nas situaçõe~ n~el 

microssociológico (escola e segmentos da comunidade escolar) e a nível 

macrossociológico (a escola e sua inserção no contexto mais amplo da 

...__..._ v l AJ ~ -

~rô.9.. ~Gv~ 

Dentre os conceitos mais importantes desenvolvidos por Basil Bernstein 

estão os de classificação e de enquadramento, pois através destes os códigos 

de transmissão cultural são vislumbrados dentro da teoria deste autor, trazendo 
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a possibilidade de compreensão do discurso pedagógico, da prática 

pedagógica e da cultura da escola. Esta cultura diz respeito às formas de 

transmissão e reprodução, isto é, nos conhecimentos válidos e não válidos a 

serem transmitidos e na regulação das relações sociais entre os sujeitos dentro 

e fora da escola. 

Os conceitos de classificação e enquadramento serão apresentados e 

tratados mais adiante no presente texto, onde estarão diretamente ligados com 

todos os demais conceitos aqui apresentados. 

Ao buscarmos a compreensão sociológica do espaço da escola, --------------- - - --- ----
visualizallJOS o delineamento dos mecanismos de poder que oco!!em n~s 

relações entre os sujeitos que interagem no mesmo, ou seja, como acontecem 

as relações de poder nas práticas pedagógicas vividas no dia a dia da escola. 

De igual modo podemos visualizar como ocorre a manutenção e legitimação 

deste poder. Assim, a teoria em Bernstein procura clarear as origens e as 

conseqüências das ações político-pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Bernstein, aponta uma possibilidade de compreensão destes 

mecanismos de controle social que estão implícitos nas ações político

pedagógicas, criando conceitos de análise sociológica que identificam os 

aspectos que constituem a cultura escolar em duas diferentes estruturas de 

relações sociais: "Ordem Instrumental e Ordem Expressiva". 

A "ordem instrumental", conforme DOMINGOS et ai (1985, p. 117-19), 

diz respeito à aquisição de aptidões específicas, controlando a transmissão e 

controle do currículo, da pedagogia e a avaliação e a "ordem expressiva" é 

apresentada como controladora da ordem moral, relacionada ao estilo de vida 

pretendida pela cultura escolar. 

Estes dois conceitos proporcionam a definição dos papéis assumidos 

pelos sujejtos que compõem a comunidade escolar, pois marcam a posição 
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dos sujeitos dentro do espaço de interrelações que a escola proporciona e 

assim, influi na vida dos sujeitos também fora da escola. As ordens 

instrumental e expressiva definem comportamentos válidos para a cultura da 

escola, estendendo estes valores e habilidades específicos para o viver fora da 

escola. 

A ordem instrumental e a ordem expressiva são definidas (ibid. , 1985, p. 

348) respectivamente, como: 

ORDEM INSTRUMENTAL: Complexo de comportamentos e de atividades 
relacionado com a aquisição de competências específicas e que, tendo uma 
função potencialmente divisora, gera clivagens entre professores e entre 
alunos. 
ORDEM EXPRESSIVA: Complexo de comportamentos e de atividades 
referentes à conduta, caráter e maneira de ser , que tende a unir a escola 
numa coletividade moral distinta e que é legitimado por noções de 
comportamento aceitável fora da escola. 

Sendo que, a ordem instrumental, rege os aspectos de classificação e 

seleção, determinando de forma objetiva a posição dos sujeitos, tendo como 

critérios para este posicionamento no espaço social os aspectos disciplinares e 

de domínio curricular, de idade, de gênero, da classe social, por exemplo. 

Na ordem expressiva, os sujeitos são agregados pelos valores que 

traduzem um viver coletivo na sociedade, em suma, por um conjunto de valores 

socialmente legitimados num estilo de vida idealizado. 

Bernstein aponta tensões que são provocadas dentro da escola no que 

diz respeito às duas ordens ali existentes, pois o enfraquecimento ou 

mudanças que venham a ocorrer num dado currículo, na forma de avaliação, 

nas diferentes visões que se têm da valoração de ordem moral que a escola 

pretende transmitir nos diferentes graus de envolvimento de cada sujeito com a 

escola, traz conflitos que agrega ou distancia os sujeitos na escola e, também, 

fora dela. 
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A complexidade das ações organizadas na escola e as diferentes formas 

dos sujeitos envolverem-se no contexto da mesma, podem variar entre o 

desapego (envolvido na ordem instrumental, mas apresenta uma atitude 

negativa frente à ordem expressiva) ; a expectativa (neste envolvimento o 

sujeito está adiando a sua definição de papel); o alheamento (o sujeito está 

fortemente envolvido na ordem expressiva e com uma atitude negativa frente à 

ordem instrumental); a alienação (o sujeito não compreende e rejeita ambas as 

ordens); o comprometimento (o sujeito está fortemente envolvido nas ordens 

instrumental e expressiva), conforme vemos em DOMINGOS et al.(1985, p. 

121-5). 

Cada um dos sujeitos que compõem a comunidade escolar estão 

relacionados à escola .dentro destes diferentes graus de envolvimento. 

Definindo assim, seus papéis dentro do "corpo social", enquanto "agrupamento 

distinto" que caracteriza o espaço da escola. As autoras (ibid., 1985, p. 123) 

salientam que estes tipos de envolvimento podem variar dentro da escolaridade 

dos sujeitos e ou nos diferentes espaços de tempo em que os sujeitos da 

comunidade escolar se interrelacionam. 

Encontramos também que: 

Na verdade, o que irá definir a posição de alunos e professores, afetar a 
natureza das suas relações e das relações entre grupos de amizade e 
grupos de pressão, modificar a relação do aluno com a família e com a 
comunidade é a estrutura da escola, ou seja, o modo como as duas ordens 
são transmitidas, o que é transmitido por elas e quais os objetivos oficiais e 
não oficiais. (DOMINGOS et ai , 1985, p. 125) 

Este posicionamento dos sujeitos, só é possível na intencionalidade das 

ações que a escola desenvolve. São os seus rituais que delimitarão as ações 

dos sujeitos na escola, conforme cada indivíduo as compreenda e as signifique 

dentro de si. 
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Bernstein, conceitua o 'ritual ' como um "conjunto de atos, com um 

significado que se sobrepõe e ultrapassa o significado situacional específico" 

(ibid, 1985, p. 126), colocando o sujeito na ordem social do grupo, "fazendo 

crescer nele o respeito por esta ordem ( ... ) garantindo ao mesmo tempo a 

perfeita delimitação do grupo social escolar e a sua continuidade no tempo". 

Para Bernstein existem dois tipos de rituais: ritual de consenso e ritual de 

diferenciação. Para compreendermos como estes rituais acontecem na prática, 

os mesmos são assim exemplificados. 

RITUAIS DE CONSENSO: ( ... ) assembléias e num cerimonial variado, ( ... ) 
ritos de punição e de recompensa, ( ... ) unem todos os membros da escola 
numa comunidade moral distinta, integrando as várias metas da escola num 
conjunto coerente de valores partilhados, que assim podem ser 
interiorizados e vividos como um todo. ( ... ), recriando o passado no presente 
e projetando-o no futuro, garantem à escola a continuidade no tempo e no 
espaço. 

RITUAIS DE DIFERENCIAÇÃO: São os rituais de diferenciação que 
resolvem na escola o problema de ordenação, integração e controle de uma 
população heterogênea. ( ... ) rituais de relação etária, ( ... ) rituais do sexo 
( ... ), masculinidade e feminilidade, ( ... ) rituais de casa. (ibid., 1985, p. 127) 

Mas o que aparentemente apresenta-se de uma forma simples, em um 

estudo aprofundado se revela de um complexidade extrema. Desta forma, já 

temos exemplificados algumas formas de construções de identidades 

individuais e coletivas celebradas pela ação político-pedagógica da escola, 

conforme a teoria de Bernstein. 

3.1 O discurso pedagógico oficial: geração, 

recontextualização e transmissão do conhecimento 

Vistos alguns tópicos que poderão nos auxiliar na compreensão social 

do espaço escolar e dos sujeitos que ali interagem, é necessário trazer outros 

aspectos para conhecer a · constituição da escola dentro dos conceitos de 
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produção e reprodução político-ideológica do aparelho oficial, ou seja, o Estado 

e o discurso pedagógico oficial (DPO). 

As relações sociais que definem o discurso pedagógico são decorrentes 

da "divisão social do trabalho, dentro do campo de produção e do campo de 

controle simbólico"15
, conforme BERNSTEIN (apud DOMINGOS et ai. , 1985, p. 

295). Para compreender a sua dinâmica no contexto escolar, quanto à 

produção e à reprodução do discurso pedagógico oficial, Bernstein aponta 

princípios que o geram, isto é, que determinam a sua gramática. 

São três níveis do DPO que o produzem e o legitimam, sendo os 

mesmos explicados dentro do nível de geração, no nível de recontextualização 

e no nível de transmissão do discurso pedagógico oficial 16
. 

O primeiro nível dos princípios do DPO diz respeito ao 'campo do -Estado': "são realizados através dos textos legais e administrativos ue s_a_ --------- -
ocupam da ordem, relação e identidade e constituem o substrato teria I, 

político e ideológico dos princípios dominantes_que~são, por sua vez, --,.---_ -------
reproduzidos ao serem incorporados neste discurso" (ibid., 1985, p. 297 -8). 

Neste nível são criadas e distribuídas as práticas que controlam e legitimam o 

poder do Estado, ou seja, são o "tuí.das...::a o a ões estruturais entre os 

~--m_::.p-=..o.=...s -=d~e~p:..:..ro.::...d::..:u::.;ça:..:-..:::..o....::e:._:_do=--:c..=.o:..:.nt~ro~le.=-:s:.:.:.im~b;:..;o;..;.' li;..::.c.:;..o'~· (ibid., 1985, p. 298) a partir das 

relações de classe. No caso, as relações sociais possíveis levando-se em 

conta "os recursos físicos (campo da produção) e os recursos discursivos 

(campo do controle simbólico)" (ibid.1985, p. 298), serão a expressão do 

partido político dominante, ou seja, daquela ou daquelas expressões políticas 

que estiverem no poder. 

15 Campo de Produção: " ( .. . )diz respeito à produção de bens e de serviços e à distribuição, reprodução e 
mudança legítimas da consciência através dos meios simbólicos, isto é dos princípios de comunicação" 
(DOl\11NGOS et ai., 1985, p. 295). 
16 Usarei a sigla DPO para designar 'Discurso Pedagógíco Oficial' conforme consta na obra referendada 
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Neste sentido, não há como não citar os mecanismos internacionais que 

exercem poder na determinação das políticas públicas que vem acontecendo 

na educação (Banco Mundial e o BIRD). Onde assistimos uma luta diária que é 

travada nas instituições públicas de educação na resolução de conflitos que 

vão desde a contestação das imposições governamentais outorgadas ou nos 

sucessivos cortes nos investimentos públicos que vêm ocorrendo, sendo estes 

cortes exigências impostas pelos órgãos internacionais já citados. 

Acredito que seja importante destacar a ação dos meios de 

comunicação (mídia) , que expõem dados e situações particulares que não 

estimulam a reflexão, tão pouco levam a busca de soluções e 

encaminhamentos viáveis para os problemas apontados. 

A tentativa de ilustrar 'o campo do Estado' proposto por Bernstein dentro 

dos princípios que determinam o DPO, nos remete ao segundo nível na 

gramática do DPO, onde ocorre a reprodução deste discurso, com forte 

regulação do Estado, reproduzido por agentes oficiais (Ministério da Educação 

e Cultura, Secretarias Estaduais de Educação, Delegacias de Educação, 

Secretarias Municipais de Educação, Universidades, Escolas, Revistas 

Especializadas): 

Este 'campo do Estado' no' nível da recontextualização do DPO, visto no 

"campo de recontextualização pedagógica" estende seu controle na produção e 

reprodução através de: 

( ... ) um corpo de posições, agentes e práticas retirados de departamentos 
universitários de educação, de escolas, de formação de professores, de 
escolas, de fundações e ainda de meios de comunicação especializados 
como jornais, revistas e casas editoras, podendo ainda estender-se a 
campos não especializados do discurso educacional, capazes de exercer 
influência sobre o Estado e/ou sobre locais, agentes e práticas dentro da 
educação.(DOMINGOS et. ai. , 1985, p. 301) 

Neste sentido, as agências oficiais de recontextualização do DPO 

definem o que deve e o que não deve ser trabalhado no sistema educacional. É 
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neste nível que o processo de transmissão e aquisição de conhecimentos 

traduz a prática político-pedagógica oficial, determinando diretrizes, ações e 

sujeitos que se desejam formar. A escolha de "teorias e práticas do campo 

intelectual da educação,( ... ) legitimam e regulam o processo de transmissão

aquisição do DP no contexto da reprodução" (ibid., 1985, p. 300). 

Conforme estes princípios arrolados por Bernstein, vemos que o DPO 

produz e reproduz os determinantes do posicionamento dos sujeitos nas 

relações que ocorrem nos espaços educativos, assim sendo, ao mesmo tempo 

em que reproduz a cultura escolar oficial dominante, podem surgir espaços 

para outras possibilidades de posicionamentos dos sujeitos que se 

interrelacionam no contexto escolar. 

O nível da transmissão do DPO, traduz o que podemos chamar da 

reprodução do Discurso Pedagógico 17
, onde irão surgir o que deveria sempre 

pautar criticamente as ações dos agentes que trabalham em educação. A 

transmissão do DP e a realização da sua gramática interna (Currículo, 

Pedagogia e Avaliação) envolve uma "matriz temporal" que, "constitui as 

práticas instrucionais, é determinada diretamente pelo discurso instrucional" 

(DOMINGOS et. ai., 1985, p. 304) e, por uma "matriz espacial" que "constitui as 

práticas reguladoras, é diretamente determinada pelo discurso regulador" 

(ibid., 1985, p. 304). Quanto a este nível do DPO, encontramos: 

A educação constitui hoje o sistema crucial de que o Estado dispõe para a 
produção, reprodução, distribuição e mudança de formas de consciência 
através do DP que, ao nível da escola (contexto de reprodução), traduz, de 
forma mais ou menos efetiva em micropráticas, os seus princípios 
dominantes (ibid.,1985, p. 304). 

As micropráticas aqui referidas, dizem respeito a relações entre 

professores-professores, professores-alunos, professores-pais, professores

equipe diretiva, alunos-alunos; caracterizando relações dentro do tempo 

17 Onde constar 'DP' leia-se Discurso Pedagógico. 
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institucional, constituindo assim, as práticas instrucionais na matriz temporal. 

Aqui urge que exemplifiquemos também a matriz espacial que, diz respeito aos 

locais de reprodução, podendo ser dentre e entre locais onde as práticas 

reguladoras acontecem. Neste caso, a matriz espacial define especificidades 

de cada local, na produção de textos especializados 18
, na transformação 

destes textos e no posicionamento e reposicionamento dos sujeitos que se 

interrelacionam nestes espaços específicos. 

O conhecimento e a atenção especial que os professores deveriam dar a 

estas micropráticas, poderiam vir a se constituir no que Paulo Freire desejava 

para a educação popular, ou seja, "a apreensão crítica do conhecimento 

significativo através da relação dialógica" (FREIRE, 1995, p. 83) entre os 

sujeitos que compõem a comunidade escolar. 

Bernstein nos aponta conceitos que nos instrumentalizam para vermos 

as tensões e contradições existentes nos diferentes âmbitos educacionais, para 

assim, podermos analisar detalhadamente os dilemas existentes entre o DPO e 

o DP de cada escola em suas especificidades, proporcionando um 'outro olhar' 

para talvez superarmos as relações de poder, conhecimento válido/inválido, 

relações de sucesso-fracasso, evasão-repetência no espaço escolar, por 

exemplo. 

A esperança de ser construído um outro encaminhamento nas relações 

de poder na escola, pode ser reforçada quando encontro que "a ação educativa 

se dirige a um ser livre, histórico e social ( ... )", onde a educação "se situa no 

terreno da ação", onde a "ausência de imaginação inovadora e renovadora é 

agressão contra a vida e regressão" (VEIT, 1980, p. 193-4). Quando 

acreditamos que é este o espaço da educação, marcado pela inovação, 

imaginação e renovação das ações e práticas desenvolvidas, podemos crer em 

18 Para Bernstein, ' o texto pedagógico' refere-se ' à realização distintiva do DP, que traduz urna seleção, 
abstração e refocagem do conhecimento a ser transmitido, recontextualização esta que gera novas formas de 
relação com o conhecimento e novas posições dentro deste. É um texto produzido/reproduzido e avaliado nas 
relações sociais de transmissão-aquisição ou através delas, mas sempre para elas'. (DOMINGOS et al., 1985, p. 
352) 
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transformação e construção de espaços de reflexão sobre 'o que'19 está sendo 

trabalhado na escola e 'o como'20 se está trabalhando na escola este processo 

de transmissão-aquisição do DPO, pois conforme Bernstein: 

É ao nível da prática que se constrói a área de posrçao, oposrçao e 
resistência. É aí que as tensões, contradições e dilemas inerentes ao 
próprio DP interrompem as suas regulações ordenadas e inscrições 
esperadas, fornecendo uma fonte potencial de mudança ou, pelo menos, de 
variações nos princípios de recontextualização. (DOMINGOS et. ai. , 1985, 
p. 326). 

A contribuição de Basil Bernstein para analisar e compreender como o 

DPO ocorre na escola e de que forma ' ele é reproduzido, passa pela análise 

simultânea dos componentes do DP, ou seja, o processo de transmissão

aquisição dentro do DP realizado num espaço-tempo específico traz oposições 

e resistências, pois ocorre num âmbito local, podendo também manter uma 

correspondência com o DPO. 

A título de retomada, afirmamos que a implantação da proposta político

pedagógica, centrada na organização da escola por ciclos de formação, aponta 

para uma mudança nas relações de produção e reprodução do discurso 

pedagógico oficial. Bernstein (idem, p.235) indica-nos que "é o significado 

ideológico dessa mudança que importa considerar". Esta mudança é 

visualizada, neste estudo, a nível municipal, no processo de aquisição, 

reprodução e legitimização do conhecimento na escola, que ultrapassou o que 

é definido pelo nível de geração, a nível federal, do DPO (página 74 desta 

dissertação). As transformações das relações sociais na escola serão 

analisadas através dos conceitos de classificação e de enquadramento, 

proporcionando uma análise do discurso escolar realizado, da ocupação dos 

espaços da escola e da comunidade pelos sujeitos, e das relações entre os 

sujeitos. 

19 
' (.. . ) que regulam aquilo que é transmitido e que comportam, portanto, processos de seleção e de ordenação 

de discursos de domínios diversos que, após recontextualização, surgem como currículo (.. .)' (ibid. ,l985, p. 
306). 
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Dentro desta perspectiva, utilizaremos os conceitos de 'classificação e 

de enquadramento' (idem, p.234) para compreendermos os mecanismos 

inerentes ao discurso pedagógico, sendo estes cruciais no processo de 

produção, reprodução e transformação das relações de poder e de controle 

político-pedagógico onde a escola, foco desta pesquisa, será analisada. 

3.2.Discurso Pedagógico: classificação e enquadramento 

A escolha da teoria de Basil Bernstein deu-se justamente devido á 

possibilidade de utilizarmos categorias e maneiras de analisar as ações e os 

caminhos que vem sendo percorridos no espaço escolar. Nesta dissertação 

foram selecionados alguns conceitos que se centram na descrição e na análise 

do currículo, da prática e da avaliação escolares. 

Para descrever o currículo, a prática pedagógica e a avaliação 

realizada na escola pesquisada foram utilizados dois conceitos principais da 

teoria de Basil Bernstein - classificação e enquadramento. 

O princípio de classificação (C) envolve 'o grau de manutenção das 

fronteiras entre os conteúdos' estando relacionado à 'divisão do conhecimento 

educacional ' em disciplinas (DOMINGOS et ai. , 1985, p. 154) e o princípio de 

enquadramento (E) , é dado tanto pela força da fronteira, entre o que pode e o 

que não pode ser transmitido' como pelas opções dos agentes escolares na 

situação de sala de aula. Portanto, a forma como os professores 

desenvolveram as suas práticas pedagógicas e os seus entendimentos de 

currículo serão descritos por estes dois princípios. 

O 'poder' (conceito de classificação), no caso, "cria, justifica e reproduz 

os limites entre distintas categorias de grupos, gênero, classe social, raça, 

20 
' ( ... )que regulam como será a transmissão e a aquisição, o que implica o reposicionamento ideológico de 

teorias de transmissão-aquisição por um processo de recontextualização' (ibid., l985, p. 306). 
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diferentes categorias de discurso, diversas categorias de agentes" 

(BERNSTEIN, 1996, p. 37), desta forma, produz identidades no espaço social 

analisado. Este poder, diz respeito, também, a: quem determina as relações 

válidas entre os agentes de reprodução cultural, quem o transmite e quem 

poderia modificar estas relações. 

As relações de poder são transmitidas através de um controle que se 

instaura nas interrelações entre os sujeitos, processo este que ocorre pelas 

diferentes formas de comunicação, regulando/controlando (conceito de 

enquadramento) as relações entre os que transmitem e os que adquirem o 

conhecimento escolar. 

Para Bernstein, os conceitos de classificação e de enquadramento estão 

relacionados ao poder sobre os sujeitos e ao controle, respectivamente, da 

forma como o contexto de aquisição-transmissão se constitui, constituindo-se 

da seguinte forma, conforme BERNSTEIN (apud, DOMINGOS et. ai., 1985, p. 

343-47): 

CLASSIFICAÇÃO: Grau de manutenção da fronteira ou força de isolamento 
entre categorias (agências, agentes, recursos}, criado, mantido e 
reproduzido pelo princípio de distribuição de poder da divisão social do 
trabalho; princípio que regula o posicionamento das categorias numa dada 
divisão social do trabalho. 
ENQUADRAMENTO: Grau de manutenção da fronteira ou do isolamento 
entre práticas comunicativas das relações sociais criado, mantido e 
reproduzido pelos princípios de controle social; princípio que regula a 
realização das relações de poder entre as categorias. 

Encontramos em VEIT (1992, p. 85-6) que se completa em sua Tese de 

Doutorado (VEIT, 1990), os conceitos acima expostos já utilizados para a 

caracterização do currículo, da pedagogia e da avaliação, sendo estes 

constituintes da gramática interna do DP, a autora explicita: 

O conceito de classificação refere-se à relação aberta ou fechada entre 
diferentes conteúdos das matérias que integram o currículo. Quando o 
estabelecimento de fronteiras entre conteúdos é de tal ordem que os 
mesmos estão 'perfeitamente isolados uns dos outros', a classificação é dita 
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forte.( ... ) Por outro lado quando, a classificação é dita fraca quando o 
isolamento entre os conteúdos é reduzido e as fronteiras tornam-se tênues. 

O conceito de enquadramento refere-se à força das fronteiras entre o que 
pode e o que não pode ser transmitido em sala de aula; refere-se também a 
opções disponíveis aos atores na relação pedagógica.( ... ) controle reduzido 
na seleção do conhecimento a ser transmitido-adquirido na relação 
pedagógica bem como em sua organização, ritmo e organização do tempo 
são caracterizados como enquadramento fraco. Quando as opções no que 
tange à seleção do conhecimento e demais aspectos são reduzidas, o 
enquadramento é dito forte. 

Com o intuito de exemplificar como estes conceitos contribuem para a 

análise das relações sociais existentes na escola que produz e reproduz o DP, 

recorrerei às variações destes apontadas por Bernstein. 

O DP pode realizar-se dentro de um "Discurso lnstrucional Específico 

(DIE)" ou dentro de um "Discurso Regulador Específico (ORE)" (DOMINGOS et 

ai., 1985, p. 306-17), ou na integração destes dois discursos. 

DIE - ( .. . ) subjacente às práticas pedagógicas de instrução, controla a 
transmissão, a aquisição e a avaliação do conhecimento indispensável à 
aquisição de competências especializadas.(ibid., 1985:306) 
ORE-( ... ) é um discurso institucionalizado, que está na base da produção e 
reprodução das normas e de valores que, após adquiridos, se tornam os 
princípios que geram, ao nível dos sujeitos, as relações sociais e as práticas 
legítimas. 

Ao utilizar os conceitos elaborados pela professora DrB Maria Helena 

Degani Veit, as regras de hierarquia, portanto, as relações de poder entre os 

transmissores e os aquisidores podem ser classificadas entre fracas, fortes ou 

muito fracas e muito fortes (C-,C+,C++,C--), conforme ocorre o processo de 

transmissão-aquisição dos DIE e ORE. De igual modo, o enquadramento sobre 

as regras discursivas (seleção, seqüência, ritmagem e avaliação), na definição 

da forma de controle entre transmissores e aquisidores pode ser estabelecido 

entre forte, fraco e muito forte e muito fraco (E+, E-, E++, E--). 
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3.3. Códigos de coleção e de integração - mudança de 

estrutura da escola 

O DP é apresentado como um 'código', cujo conceito em Bernstein 

(DOMINGOS et ai., 1985, p. 313) é assim apresentado: 

Princípio regulador, tacitamente adquirido, que seleciona e integra 
significados relevantes, formas da sua realização e contextos evocadores. 
Ao passar do micronível , interacional , para o macronível , institucional, os 
significados transformam-se em práticas de transmissão e os contextos em 
práticas organizacionais. 

Por exemplo o DP pode ser transmitido-adquirido dentro de um código 

de coleção ou dentro de um código de integração que, conforme Veit (1992:86) 

"constituem a estrutura de profundidade das experiências escolares" e, 

conforme Bernstein (ibid. , 1985, p. 343-4) são assim conceituados: 

CÓDIGO DE COLEÇÃO: Código de conhecimento que traduz um princípio 
de forte classificação, variando os seus sub-tipos conforme a força relativa 
de suas classificações e enquadramentos. 
CÓDIGO DE INTEGRAÇÃO: Código de conhecimento que traduz um 
princípio de fraca classificação, variando os seus sub-tipos quanto à força 
relativa dos enquadramentos. 

Por exemplo, um ensino técnico, com os conteúdos isolados, 

aprofundados, onde não ocorre um trabalho interdisciplinar entre os conteúdos 

e entre os professores caracteriza um código de coleção. Enquanto que uma 

ação pedagógica interdisciplinar, com conteúdos que se interrelacionam e onde 

professores de diferentes áreas buscam planejar suas ações coletivamente, 

talvez aí possamos caracterizar esta ação como sendo um código de 

integração. 

Uma classificação forte no currículo, na pedagogia e na avaliação traz a 

idéia de existir um código de coleção e uma ação pedagógica que busca 

reduzir a força da classificação evidencia um código de integração (ibid., 1985, 
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p. 155). Assim sendo, "os códigos de coleção têm mecanismos explícitos e 

fortes de manutenção de fronteira ( ... )" (ibid., 1985, p. 167), enquanto que "os 

códigos de integração têm mecanismos implícitos e fracos de manutenção de 

fronteira( ... ) (ibid., 1985, p. 167). 

Um currículo de coleção é caracterizado pela forte classificação, ou 

seja, as disciplinas ou áreas do conhecimento são trabalhadas isoladamente, 

assim como, este código apresenta um forte enquadramento, onde o professor 

(transmissor) define o que será trabalhado, controlando a seleção, a seqüência, 

o ritmo e o processo de avaliação do conhecimento, em um processo 

interpessoal hierárquico. 

No código de coleção, a ordem social é hierárquica, com um forte 

controle do espaço ocupado e do tempo vivido pelos alunos. Neste código, são 

valorizados os trabalhos individuais, em detrimento de propostas 

caracterizadas por construções coletivas. 

O currículo de integração ocorre com características opostas ao código 

de coleção. O conhecimento educacional neste caso, tem as forças da 

classificação e do enquadramento reduzidas. A característica principal deste 

código pode ser observada no processo de transmissão curricular, este é 

organizado de forma a contemplar as diferentes áreas do conhecimento, 

relacionando-as através de um tema integrador. 

Neste código, existe uma idéia integradora, que, por sua vez, ao 

enfraquecer as fronteiras entre as áreas do conhecimento, modifica as relações 

de poder e de controle entre quem transmite e quem adquire o conhecimento. 

Porém, estes conceitos não são tão simples, pois há uma série de 

condições que apontam se um ou outro código está sendo utilizado na escola. 
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BERNSTEIN (DOMINGOS et ai. , 1985, p. 166-7) nos aponta quatro 

condições para que o código de integração seja plenamente implantado 

tornando-se característico de uma escola. As condições são assim descritas: 

a)"( .. . )Os códigos de integração só funcionam quando há um elevado nível de 

consenso [grifo meu] ideológico entre os professores", ou seja, tal código 

exige relações abertas entre os professores para o desenvolvimento de ações 

coletivas dando legitimidade e segurança ao trabalho; b) dos professores que 

são socializados no código de integração, é exigido "um elevado poder de 

síntese e de analogia e grande capacidade para aceitar e explorar a 

ambigüidade ao nível do conhecimento e das relações sociais"; aqui é 

necessária a clareza e a coerência [grifo meu] entre os conteúdos trabalhados 

e a ligação com a idéia integradora (foco do complexo temático) ; c) "é 

necessário explicitar o que vai ser avaliado, a forma como vai ser avaliado e 

qual o lugar das competências específicas nessa avaliação [grifo meu]" , aqui a 

avaliação é o aspecto que determina a apropriação que o aluno precisa ter 

realizado em seu desenvolvimento cognitivo e social; d) há a necessidade de 

constituição de um grupo de professores que esteja sempre retro-alimentando 

[grifo meu] e revendo a idéia central a ser desenvolvida através do currículo 

escolar realizado nas práticas pedagógicas em sala de aula; este procedimento 

pode ser visto como os momentos de avaliação coletiva entre o grupo de 

professores, retomando o processo e aperfeiçoando-o. 

Para BERNSTEIN, o código de integração, "apenas existe ao nível da 

ideologia e da teoria, havendo um pequeno número de escolas que têm 

tentado institucioná-lo" (DOMINGOS et ai. , 1985, p. 153). 

Novamente o que irá definir com clareza os códigos de coleção ou 

integração que ocorrem em dada escola são os conceitos de classificação e de 

enquadramento, onde os três sistemas de mensagens do conhecimento 

educacional (currículo, pedagogia e avaliação) serão estudados. 
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Os conceitos arrolados e exemplificados aqui estão mais detalhados no 

capítulo onde os dados da pesquisa de campo são apresentados e analisados 

sob a ótica das contribuições deste autor tão importante para a sociologia da 

educação, conforme explicita Julia Varela citada no início deste capítulo. 



c---
1 

r 

I 

f 
r 

86 

A educação para o exercício 

consciente da liberdade não assume 

que o ensino é a principal força da 

mudança social. Todavia, nas 

múltiplas tarefas grandes e 

pequenas da transformação da 

sociedade - o professor é um de seus 

agentes necessários e isso, tanto 

mais, quando ele próprio é sabedor 

desta possibilidade. (VEIT, 1992, p. 90) 
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CAPÍTULO 4 

A METODOLOGIA QUALITATIVA: AS AÇÕES 

DESENVOLVIDAS NA COLETA DE DADOS 

A construção dessa dissertação passou por vários caminhos na 

obtenção de dados sobre o local a ser estudado. 

Essa pesquisa visou ser um estudo sociológico, através do 

conhecimento do contexto de uma comunidade escolar e do cotidiano do 

professor vivenciado na prática pedagógica da construção curricular. Os 

sujeitos que participaram da mesma, contribuíram enormemente com seu 

tempo e com sua disponibilidade ao pensarem-se enquanto profissionais 

engajados na realização de suas práticas pedagógicas. 

A investigação se realizou utilizando-se a abordagem qualitativa, sendo 

resultado de extensas e detalhadas observações e anotações em diário de 

campo e em outras formas de captar as relações entre os sujeitos do meio 

pesquisado. BOGDAN e BIKLEN (1994, p. 291) assim nos apontam os 

pressupostos dessa modalidade de fazer pesquisa: 

A abordagem qualitativa, aplicada pedagogicamente, não constitui nem uma 
técnica terapêutica nem uma técnica de relações humanas. É sim, um 
método de investigação que procura descrever e analisar experiências 
complexas. Partilha semelhanças com os métodos de relações humanas na 
medida em que, como parte do processo de recolha de dados, devemos 
escutar corretamente, colocar questões pertinentes e observar detalhes. 
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Esse processo foi prazeiroso, pois, através das entrevistas em 

profundidade, os sujeitos puderam refazer a trajetória de suas vidas 

profissionais, rever sua história e dar, inclusive, através da reflexão resultante, 

novos encaminhamentos às suas práticas pedagógicas e de vida. Este fato 

ocorrido com todos os sujeitos entrevistados ficou visível em suas observações 

finais, sendo desvelados os seus desejos e contentamentos, ao reverem e 

reformularem suas trajetórias pessoais. 

Dessa forma, ficou claro o que COULON (1995, p. 60-1) observa 

quanto ao uso desta metodologia quando os sujeitos investigados à luz do 

interacionismo simbólico "fazem sobressair, não somente o papel criativo 

desempenhado pelos atores na construção de sua vida cotidiana, mas também 

orientam sua atenção para os detalhes dessa construção". 

A vivência da pesquisa qualitativa e o uso da teoria do interacionismo 

simbólico proporcionaram uma gama de possibilidades de observação e o 

acompanhamento de uma trajetória escolar marcada por afirmações de 

coletividade e pela disposição de transformação dos laços entre os sujeitos da 

comunidade escolar. 

4.1 A escola - lugar da pesquisa: escolhas e primeiros 

encaminhamentos 

A escola onde a pesquisa se efetivou e como foi referido nos capítulos 

anteriores segue os princípios da proposta político-pedagógica da Escola 

Cidadã. A maioria dos professores da escola ingressaram no ano de 1999 na 

Rede Municipal de Ensino, sendo que, alguns dos entrevistados já conheciam 

o processo político-pedagógico das escolas ciciadas e outros tantos tiveram 

que apreender esse processo. 
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A pesquisa ocorreu em uma escola de pequeno porte, tendo, 

aproximadamente quinhentos alunos matriculados até o final do ano de 1999. 

Tal escola, no entanto, estava em fase de construção de seus prédios e está 

localizada num bairro populoso na periferia de Porto Alegre. 

A escolha da escola ocorreu logo após a nomeação deste professor

pesquisador por concurso público na Rede Municipal de Ensino; assim, a 

pesquisa acabou acontecendo neste local por ele possuir as características 

acima, por possibilitar um trânsito livre do pesquisador por todos os setores da 

escola e pelo convívio que se estabeleceria com os colegas de trabalho. 

ARROYO (1991 , p. 19) nos alerta que a escola direcionada às classes 

populares "é um projeto de classe e não de uma burguesia esclarecida, de um 

dirigente benevolente ou de um educador comprometido"; contudo, foi através 

do conhecimento da realidade da comunidade a ser estudada que se objetivou 

a possibilidade de observar como esta escola estava se constituindo. 

A proposta político-pedagógica da Escola Cidadã está voltada para a 

educação da classe trabalhadora, com a busca da garantia de acesso, do 

conhecimento e da gestão, aspectos analisados nesse contexto, ao observar a 

escola em questão se constituir em 'Escola Cidadã'. 

Estarmos no cotidiano escolar, observando a construção do espaço 

físico rodeado de sujeitos que contribuiriam com a significação e interpretação 

de uma escola para a classe trabalhadora, foi uma vivência especial, 

proporcionando a este professor, o registro e a análise da comunidade escolar 

a partir de um recorte sociológico com os contributos de Basil Bernstein. 

Antes da elaboração da proposta de pesquisa e do início da construção 

da dissertação ocorreu um encontro entre o coletivo de professores da escola e 

o pesquisador, onde foi exposto ao grupo que seria realizada uma pesquisa a 
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nível de mestrado na escola; foi onde seis professores espontaneamente 

colocaram-se à disposição para participar das entrevistas. 

O grupo de professores que participou das entrevistas possui curso de 

formação superior, alguns com pós-graduação e representam diferentes áreas 

do conhecimento e setores da escola. Por ser uma escola pequena e com 

poucos professores optou-se em não mencionar os nomes e as formações 

específicas. Porém, as contribuições que estes professores trouxeram 

demonstram o comprometimento profissional que possuem, devendo, caso não 

houvesse uma combinação anterior, serem nomeados. 

4.2 Os dados da pesquisa: trabalho de campo 

A coleta de dados e de informações pertinentes ao objeto da 

dissertação ocorreu através de várias técnicas: 

1.Entrevista em profundidade (semi-estruturadas); 

2. registros em fitas cassete magnéticas com as respectivas 

transcrições; 

3.diário de campo; 

4.documentos da escola; 

5.relatos escritos dos professores quanto às práticas pedagógicas 

desenvolvidas no processo ensino-aprendizagem. 

Ocorreram vários momentos de encontro entre os seis professores 

entrevistados e o professor-pesquisador. Ao todo, foram gravadas 17 fitas 

magnéticas. Essas resultaram em muitas horas de transcrições realizadas na 

sua totalidade. 

Além das entrevistas, no diário de campo foram registradas várias 

reuniões administrativas pedagógicas onde constam as pautas, as falas, as 
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impressões e os encaminhamentos feitos a partir das discussões dos sujeitos 

participantes nas mesmas. 

No diário de campo, constam também documentos e bilhetes 

entregues pela direção, orientação escolar, supervisão escolar e secretaria da 

escola à comunidade escolar; sendo: avisos, sugestões de encaminhamento 

de registros pedagógicos diversos (avaliações, cadernos de chamada, projetos 

amplos em torno de datas comemorativas, relatórios de atividades da escola, 

etc). Ao todo, conforme o índice do diário de campo, constam no mesmo 

noventa e dois registros como os acima discriminados. 

Quanto aos documentos da escola, registramos como exemplos os 

livros de Atas das reuniões administrativo-pedagógicas, registros de matrícula 

e transferência de alunos, assim como, a planta baixa da construção da escola 

(projeto arquitetônico). 

Para estes encaminhamentos metodológicos21 de coleta de dados e 

construção do diário de campo também foram utilizadas as orientações de C. 

Wright Mills onde lemos que o mesmo auxilia os pesquisadores a "dar forma no 

conjunto das nossas experiências, dar nome às experiências, explicá-las", 

sendo um "estímulo à reflexão"(MILLS, 1972, p. 215) e que a "manutenção do 

diário é uma produção intelectual" (ibid., 1972, p. 216). Assim, o levantamento 

de dados foi se constituindo através de um diário de campo contendo notas 

pessoais, excertos de livros, itens bibliográficos e delineamentos da pesquisa. 

A análise dos dados foi realizada a partir das categorias teóricas do 

sociólogo Basil Bernstein22
, cuja teoria permitiu descrever os momentos do 

ensino-aprendizagem, no período da pesquisa; os princípios da proposta 

21 Os encaminhamentos apontados nessa dissertação são resultado dos estudos realizados no Seminário 
Avançado sobre metodologia "Pesquisa Qualitativa em Educação: Processos de Análise e Interpretação 
(1 °Semestrell 998). 
22 Durante o curso foi realizado uma Leitura Dirigida: "Sociologia da Educação em Basil 
Bemstein"(2°semestre/l998). 
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político-pedagógica da escola Cidadã, no entanto, constituíram-se o norte 

neste processo. 

4.3 As entrevistas semi-estruturadas: relatos de vida 

Nesse processo investigativo foram utilizados, documentos - artigos, 

livros, 'folders' e demais registros referentes à proposta político-pedagógica da 

Escola Cidadã do órgão de ensino oficial : a SMED. 

Porém, destacamos as entrevistas semi-estruturadas como fonte maior 

da obtenção de dados relevantes utilizados na análise, pois todas se 

constituíram em 'relatos de vida' ao suscitar a narração-reflexão das diferentes 

trajetórias dos professores entrevistados. 

Os encaminhamentos realizados para a realização das entrevistas, 

onde diferentes horários e locais foram utilizados, demonstraram, o 

comprometimento e o desejo dos sujeitos entrevistados em participar da 

pesquisa. 

Algumas entrevistas ocorreram nos intervalos dos turnos da manhã e 

da tarde, ou, ainda, no final do expediente nas dependências da escola; outras 

ocorreram na casa do pesquisador e outras, ainda, na residência dos 

entrevistados. Estes horários e locais foram determinados entre os professores 

entrevistados e o professor-pesquisador. 

Acreditamos na modalidade "história de vida" como fonte profícua de 

obtenção de dados e também de reflexão sobre o que se fez e o que se faz no 

dia-a-dia profissional; mas a pesquisa ora descrita, foi elaborada numa 

perspectiva de 'relatos de vida', os inúmeros dados não foram utilizados em 

sua totalidade nesta dissertação. Uma história de vida levaria muito mais tempo 

para ser detalhada e contada na dissertação; portanto, preferimos utilizar o 
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"relato de vida", que não se contrapõe ao propósito dessa pesquisa, e que, por 

sua vez, contém uma elaboração árdua, mas não em tamanha profundidade 

como a que seria exigida em uma construção de 'história de vida'. A utilização 

dessa metodologia, no entanto, não pôde deixar de lado a técnica da história 

de vida que é referendada por sua indiscutível contribuição numa pesquisa 

qualitativa. 

NÓVOA (1992, p. 18) destaca a contribuição desta técnica de 

pesquisa, ao referendar que a 'história de vida' "faz reaparecer os sujeitos face 

às estruturas e os sistemas, a qualidade face à quantidade, a evidência face ao 

instituído" assim como, MARRE (1989, p. 9) destaca a possibilidade de por 

meio dela captar-se "como, na trajetória histórico-cultural e social de um 

determinado grupo, os indivíduos lutam, vivem sofrem, pensam e se tornam 

partes constitutivas e operantes de uma história humana e da sua estruturação 

sociológica". 

As perguntas que nortearam a entrevista semi-estruturada foram 

extraídas da Tese de Doutorado da professora Maria Helena Degani Veit -

" Success and failure in first grade: a sociological account of teachers' 

perspectives and practice in a public school in Brazif' (VEIT, 1990, p. 37-9) , 

sendo algumas das questões reformuladas para adequarem-se aos propósitos 

da dissertação. A listagem abaixo corresponde aos tópicos que nortearam a 

entrevista semi-estruturada com os professores no ano de 1999. Os numerais 

constantes entre parênteses correspondem à numeração original da referida 

Tese: 

1. "Categoria alunos (035, 036, 043)" 

2. "Estrutura Curricular (050, 053, 054, 055, 056)" 

3. "Processo de alfabetização (064, 065)" 

4. "Avaliação.( 072, 076,081, 082, 083, 090, 091 , 092, 093)" 

5. "Biografia do professor (094, 098, 099, 102, 103, 104, 105, 11 O, 111 , 

119, 127, 128)" 
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6. "Prática docente (129, 130, 131 , 132, 133)" 

7. "Norma e funcionamento da sala de aula/disciplina (136, 137, 138, 

139, 140, 159, 161 , 167, 168, 169, 171, 179)" 

8. "Relações sociais da escola (183, 184, 185, 186, 190, 192, 194, 197, 

207, 208, 210, 213, 215, 216, 220, 221 , 222, 225)" 

9. "Organização da escola e do ensino- relações com a comunidade 

(232, 234, 235)" 

Os tópicos da entrevista semi-estruturada giraram em torno da 

trajetória de vida profissional passada e presente dos professores, levando em 

conta os aspectos de formação, as perspectivas docentes, os sonhos, os 

desejos, os ideais, o sucesso e o fracasso dos alunos, a visão de mundo, o 

lazer, a vida social e cultural existente na comunidade, entre outros . 

Durante a realização da pesquisa, foram observados muitos aspectos 

do cotidiano da escola, desde a equipe diretiva, professores, alunos, 

funcionários e pais, numa tentativa de abarcar toda a comunidade escolar. Por 

sua vez, vários espaços foram descritos dentro dos tópicos da entrevista e das 

observações registradas no diário de campo. Na elaboração da dissertação 

foram relatadas as reuniões administrativo-pedagógicas. 

Os dados e a análise realizada buscaram desenvolver, dentro de uma 

proposta de constituir-se este professor em professor-pesquisador, um olhar 

atento às diferentes relações que ocorrem no espaço educacional, buscando 

compreender as construções feitas pelos professores - protagonistas da 

prática pedagógica, engajados nas constantes lutas e tensões ao adaptarem

se e contraporem-se às mudanças vividas no processo educacional face às 

diferentes políticas educacionais. Importa salientar que, durante o processo de 

pesquisa ocorrido, o professor-pesquisador vivenciou uma experiência de ser 

um 'observador participante', pois ao ser parte do corpo docente da escola, foi 

também, sujeito da comunidade escolar que se constituía nas diferentes 

práticas pedagógicas desenvolvidas. 
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( ... )urge que assumamos o dever de 

lutar pelos princípios éticos mais 

fundamentais como do respeito à 

vida dos seres humanos, à vida dos 

outros animais, à vida dos pássaros, 

à vida dos rios e das florestas. Não 

creio na amorosidade entre mulheres 

e homens, entre os seres humanos, 

se não nos tornamos capazes de 

amar o mundo. (FREIRE, 2000, p.66-7) 
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CAPÍTULO 5 

A CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO NA ESCOLA: A 

PESQUISA SÓCIO-ANTROPOLÓGICA E O 

COMPLEXO TEMÁTICO 

No ano de 1999 a escola estava em construção, portanto, ainda não 

havia sido realizado o processo de definição do complexo temático na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Mário Quintana. 9 currículo, neste início da 

escola, assim como muitas das estratégias de ensino a serem trabalhadas com 

os alunos, foram construídas pelo coletivo de professores em reuniões 

pedagógicas. 

O com lexo temático dentro da proposta político-pedagógica da Escola 

Cidadã passou a ser construído no segundo semestre do ano de 1999, sendo 

concluído no início do ano 2000. 

Neste capítulo, serão relatados os caminhos percorridos antes da 

existência do complexo temático, sua construção e algumas atividades 

desencadeadas pelo mesmo. 

A proposta político-pedagógica da Escola Cidadã propõe uma 

elaboração do currículo a ser desenvolvido com as turmas nos ciclos de 

formação como uma construção diferenciada, voltada para o que Paulo Freire 

(1987) nos aponta: darmos significado aos conteúdos trabalhados na escola. 
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Segundo a concepção freireana, busca-se uma forma diferenciada de 

definir um currículo, que possa ser significativo para os alunos da classe 

trabalhadora ao possibilitar aos professores o conhecimento da realidade social 

onde a escola se insere. Assim, a comunidade escolar é ouvida para, a partir 

daí, ser planejada a prática pedagógica que possa proporcionar a formação de 

sujeitos participativos e responsáveis pelas transformações em suas condições 

de vida. 

Em GORODICHT e SOUZA (in SILVA, 1999, p. 76) encontramos que a 

"Escola Cidadã por Ciclos de Formação precisa estar inserida na realidade 

local, com conhecimento desse contexto e uma práxis coerente e significativa o 

suficiente para proporcionar aos sujeitos dessa comunidade a sua participação 

social". 

-n A prática pedagógica que resulta na construção coletiva do currículo 
~y 

escolar inicia-se pela chamada 'Pesquisa Sócio-Antropológica' na proposta da 

Escola Cidadã. A partir da realização da pesquisa sócio-antropológica, busca

se compreender a realidade social vivida pela comunidade escolar e definir a 

idéia central, integradora, de onde se constrói o currículo de ensino da escola. 

A~estões colocadas na investigaºªo ara a definição do que virá a 

ser o currículo da escola passa pela identificação de quais são as condições de 

vida da comunidade de onde provêm os alunos e das problemáticas desta 

população no bairro onde a escola está, em relação, à educação, ao 

saneamento, ao lazer, ao trabalho e demais aspectos que a constitui. 

O resultado desse processo de investigação é a definição do foco da 

prática pedagógica, onde, coletivamente, os professores definem uma rede de 

conceitos a serem trabalhados com os alunos nas diferentes áreas do 

conhecimento: Área de Expressão, Área de Ciênçias Sócio-Históricas e 

Culturais, Área do Pensamento Lógico-Matemático, Área das Ciências Físicas, 

Químicas e Biológicas. 

• 
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Esta rede de conteúdos, resultante das atividades entre os professores 

a partir da pesquisa sócio-antropológica, constitui o 'Complexo Temático' 

(CT)23
. Neste contexto. escolar, o mesmo iniciou a ser elaborado em agosto de 

1999, sendo concluído em março de 2000. 

Em março de 2000 o CT consubstanciou-se em torno da 

"ressignificação da identidade individual e social do morador do bairro 

Restinga" como foco da ação docente na escola. 

5.1 O currículo e a pesquisa sócio-antropológica na 

proposta da Escola Cidadã 

Encontramos no 'Caderno Pedagógico n° 9' (ROCHA, 1999) as 

concepções de currículo e de conhecimento dentro da PPP Escola Cidadã 

onde a prática' pedagógica é centrada na ação transformadora dos sujeitos 

sobre o mundo. 

Currículo é uma prática, é expressão da função socializadora e cultural 

de uma instituição no conjúnto de atividades mediante as quais um grupo 

assegura que seus membros adquiram a experiência social 

historicamente acumulada e culturalmente organizada. (ROCHA, 1999, 

p. 6) 

Sendo o conhecimento um processo humano, histórico, incessante, de 

busca de compreensão, de organização, de transformação do mundo 

vivido e sempre provisório, tem origem na prática do homem e nos 

processos de transformação da natureza. É, também, uma ação humana 

atrelada ao desejo de saber. Só o homem, por ser pensante, pode ser 

sujeito: somente ele pode desejar a mudança, porque só a ele falta a 

plenitude (ibid, 1999, p. 34-5). 

23 O Complexo Temático (CT) é "um conjunto de ações que organiza o trabalho escolar e reorienta 
interdisciplinarmente o conteúdo do processo ensino-aprendizagem." (Folder, SMED, 2000) 
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Estas concepções definem algumas possibilidades de ação pedagógica 

e as responsabilidades que são assumidas ao posicionarmo-nos - professores 

e demais membros da comunidade escolar - como sujeitos transformadores do 

mundo. 

No 'Caderno Pedagógico n° 4' (SILVA, 1995, p. 31), o currículo é 

questionado quanto a ser apenas a 'organização das matérias ou das 

disciplinas', sendo colocado, em seguida, que o mesmo está imbricado com a 

'educação para a cidadania' e que, necessariamente, precisa ser "construído 

coletivamente, de forma dinâmica, aberta e flexível ; contemporâneo, 

comprometido com o cotidiano da comunidade escolar''. N0 mesmo caderno, o 

currículo escolar é colocado como uma tradução socializadora e comprometida 

politicamente com a construção de sujeitos das classes populares autônomos e 

críticos do mundo que os cercam. 

A proposta político-pedagógica da Escola Cidadã propõe que o 

currículo seja pensado e construído no espaço da escola em seus elementos 

constitutivos - planejamento, concretização e avaliação - através de uma 

prática pedagógica voltada para a emancipação dos sujeitos da comunidade 

escolar. 

Esta prática pedagógica pressupõe a exploração do espaço e do tempo 

da escola, proporcionando aos sujeitos da comunidade escolar vivenciar 

diferentes contextos e dinâmicas comunicativas. Exemplos destas dinâmicas 

seriam: o convívio em sala de aula, as reuniões e as assembléias da 

comunidade escolar, a organização e o planejamento das atividades escolares. 

Ao nos centrarmos no currículo, nesta dissertação, encontraremos nos 

documentos de referência da SMED para a formação dos professores 

princípios que norteiam as práticas pedagógicas. No Caderno Pedagógico no 9 

(ROCHA, 1999, p. 5) estão citados dois princípios-chave para a compreensão 

do que se pretende com a proposta político-pedagógica da Escola Cidadã: 
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PRINCÍPIO n° 46: Reorganização do tempo e espaços da escola, de forma 

global e totalizante que garanta o ingresso e a permanência do aluno na 

escola e o acesso ao conhecimento nela produzido. 

PRINCÍPIO n° 31 : Construir o conhecimento numa perspectiva 

interdisciplinar, promovendo a socialização dos saberes, superando rupturas 

nas diferentes áreas do conhecimento, percebendo o aluno de maneira 

globalizante, buscando, estudando e implementando formas alternativas 

que rompam com a estrutura atual. 

Com esta gro osta é buscado su erar uma _prát.!_ca p~dagógica 

fragmentada, ideologicamente associada à formação de sujeitos individualistas - - -
e competitivos, e, através de práticas coletivas, criar alternativas que sejam 

progressistas ao colocar os sujeitos como co-participantes e co-responsáveis 

~or mudanças que precisam ser realizadas via movimentos s_9ciais de bairro. 

Estes princípios são fundamentais na construção da prática pedagógica que 

busca emancipar os sujeitos, tornando-os autônomos e politicamente 

comprometidos com o mundo circundante. 

A diversidade curricular e de sujeitos que compõem a comunidade 

escolar exige, no mínimo, uma busca de mudança de atitudes e, 

principalmente, o comprometimento dos mesmos. Assim, o relacionamento na 

escola, por estas razões, deve primar pela "coletividade, parceria, competência 

técnica e consciência política" (ROCHA, 1999, p. 7). 

Este projeto educacional de renovação da forma de estruturar o 

currículo escolar é expresso no Princípio n° 39 elaborado no Congresso 

Constituinte Escolar da SMED em 1995, onde foi construída uma diretriz para o 

currículo: 

O currículo deve buscar uma proposta político-pedagógica progressista, 

voltada para as classes populares na superação das condições de 
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dominação a que estão submetidas propiciando uma ação pedagógica 

dialética, onde se efetive a construção do conhecimento, e a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento da comunidade escolar, tanto do(a) 

professor(a), da(o) aluna(o), quanto do(a) pai/mãe e do(a) funcionário(a) , 

através de uma atitude interdisciplinar, viabilizada pela "curiosidade 

científica", de forma dinâmica, criativa, espontânea, comprometida, 

autônoma, contextualizada, prazerosa, desafiadora, original e lúdica 

(ROCHA, 1999, p. 9). 

A escola pública é, assim, chamada a organizar o seu currículo e 

efetivar a reorganização dentro dos princípios apontados. ~ste processo 

político-pedagógico inicia-se com a formação~ serviço dos professores e 

com a realização da pésquisa sócio-antropológica. 

A pesquisa sócio-antropológica traz a possibilidade de definição de um 

tema integrador, chamado de foco da pesquisa, que ao ser relacionado às 

áreas do conhecimento constitui o complexo temático 24
. 

Segundo GORODICHT e SOUSA (in SILVA, 1999, p. 77) o complexo 

temático na PPP Escola Cidadã é "como um processo que proporciona o 

conhecimento, a investigação e a reflexão da realidade, da forma implícita de 

pensar e de agir das pessoas que com ela e nela interagem, para, num 

movimento dialógico coletivo de negociações, estruturar-se uma ação 

educacional possível". 

A construção do currículo escolar observou alguns encaminhamentos 

metodológicos definidos pela proposta político-pedagógica da Escola Cidadã, 

onde o conhecimento a ser trabalhado nas escolas passa por uma série de 

24 GORODICHT e SOUSA (in SILVA, 1999, p. 77) apontam que este ' sistema de complexo', conforme o 

'Sistema do Complexo' de PISTRAK (1981), por sua vez, "é um sistema que garante uma compreensão da 

realidade atual de acordo com o método dialético ( ... ) numa interdependência transformadora", sendo que, 

textualmente, uma das autoras define dialética "como um conhecimento que é construído pela contraposição de 

vários argumentos que resultam em um consenso permitindo uma compreensão adequada da realidade". 
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ações estruturadas a serem encaminhadas pelo coletivo dos professores da 

escola a partir da pesquisa Sócio-Antropológica. 

Quanto à forma como a pesquisa sócio-antropológica é organizada, 

esta segue alguns passos que apontam os elementos constitutivos que devem 

ser observados na sua realização, buscando, desta forma, levar os sujeitos 

participantes da mesma, a conhecer o contexto sócio-cultural vivido pela 

comunidade escolar. 

As informações quanto~ aos encaminhamentos do processo de 

desenvolvimento do complexo temático via pesquisa sócio-antropológica 

passou por reestruturações, chegando a dez etapas que deveriam compor este 

movimento de estruturação curricular segundo GORODICHT e SOUSA (in 

SILVA, 1999, p. 82): 

1.conhecimento do contexto através de uma pesquisa participante realizada 

pelo coletivo da escola na comunidade; 

2.1eitura e problematização da pesquisa feita pelo coletivo; seleção de falas 

significativas e representativas dos anseios, interesses, concepções e 

cultura da sociedade; 

3.definição do complexo no coletivo dos ciclos; determinação de um 

fenômeno que organize as informações e os ângulos mais significativos da 

realidade investigada; 

4.elaboração dos princípios por áreas do conhecimento; 

S.seleção coletiva de um campo conceitual; ampliação do campo conceitual 

nas áreas; 

6.criação de uma disposição gráfica representativa do complexo; 

?.elaboração de planos de trabalho por áreas do conhecimento, por ciclos, 

por anos-ciclos; 

8.socialização dos planejamentos no coletivo; composição de estratégias 

interdisciplinares; aproximação dos planejamentos entre e intra ciclos; 

9.avaliação e replanejamento periódico através de reuniões sistemáticas 

nos ciclos, nos anos-ciclos, nas áreas; 

10.problematização do Complexo Temático vivenciado, buscando apontar o 

foco do complexo seguinte. 
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Cada escola organiza as dinâmicas e os caminhos que percorrerá para 

concretizar esta pesquisa e posteriormente construir o seu currículo escolar. Os 

dados da pesquisa sócio-antropológica são organizados posteriormente em 

quantitativos e qualitativos, onde devem constar falas fidedignas dos sujeitos 

entrevistados. 

Uma escola poderá estruturar-se de modo a elaborar uma entrevista 

para o bairro abrangendo um universo maior de entrevistados e pesquisados; 

outra escola poderá efetivar sua pesquisa num universo mais próximo da 

escola, tomando um assentamento ou uma ocupação ilegal como centro de 

sua pesquisa, desde que o maior número de sujeitos da sua comunidade 

escolar estejam ali localizados. Uma terceira escola poderá encaminhar o 

processo de pesquisa de campo onde todos os professores e funcionários 

participem deste movimento; ainda outra escola poderá envolver os alunos na 

coleta de dados, assim como alguns pais. 

Desta forma, existem várias possibilidades de se realizar esta pesquisa 

sócio-antropológica, mas sempre com o cuidado de tratar os dados em 

~iões do coletivo de professores, para que todos os sujeitos tenham acesso 

e possam dar suas opiniões, além de haver um esforço de tratar estes dados - -
relacionando-os às áreas do conhecimento, que vão se constituindo na base do 

currículo a ser definido. 

Este movimento só é possível quando todas as informações são 

registradas, lidas, relidas e compartilhadas pelo coletivo de sujeitos da 

comunidade escolar em reuniões sistemáticas. É nas reuniões onde acontece a 

~o e organização das falas significativas da comunidade em resposta às 

questões da es uisa, anteriormente elaboradas. 

É importante registrar que este processo é acompanhado por um 

assessor do Núcleo de Ação Interdisciplinar (NAI) da SMED, de quem os 
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sujeitos da escola recebem formação e com quem tiram suas dúvidas quanto 

ao processo que irão construir. 

Com este processo, o conhecimento na proposta político-pedagógica 

da SMED recebe um olhar que leva à busca de uma nova significação do 

currículo que se vai trabalhar em sala de aula. Esta busca que deve acontecer 

no coletivo dos professores, pela pesquisa e pelo engajamento na formulação 

de planos de ação prático-pedagógicos, leva a enfocar-se o conhecimento 

locai25 .Conforme relata a professora entrevistada n° 03: 

" ... a gente tem que ser capaz de entender as coisas que estão 

acontecendo no meio onde a gente vive, pensar em alternativas de 

intervir neste meio, qualificando a vida da gente. De nada adianta saber 

relacionar os rios da Bacia Amazônica e não entender o que se passa 

com o arroio que está correndo ao lado da minha casa". 

A partir do local, amplia-se o estudo do mesmo nas diferentes áreas do 

conhecimento, exemplificando-o e significando-o, dentro da proposta curricular 

da escola. 

Entre todos estes aspectos, é importante salientar, que a proposta 

político-pedagógica da Escola Cidadã enfatiza uma rática interdisciplinar, 

onde as ações fragmentadas, isto é, o trabalho docente desenvolvendo cada 

disciplina em eríodos se arados de temJ:2o - fortemente classificado, segundo 
.-- - -
Bernstein icapítulo 3 desta dissertação), seria combatido. As áreas do 

conhecimento seriam vistas como uma totalidade através das interrelações 

capazes de serem feitas no diálogo entre elas no tratamento dos concei-os - -
estudados, a artir de um_ conceito integrador (DOMINGOS et ai., 1985, p. ---
153). 

25 Milton Santos, apontava no Seminário Nacional de Educação, S:MED/1999 a importância do estudo do 
LOCAL e textualmente afirmou que "não é a inteligência que pode empurrar o homem a descobrir o que sabe e 
o que quer saber ... , mas é a emoção que nos impele a descobrir sempre". 

• 
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Quanto ao processo de construção e de operacionalização do currículo 

a ser trabalhado na escola, as diferentes áreas do conhecimento deveriam 

constituir-se, a partir do processo coletivo de produção do complexo temático, 

em diálogo solidário e fortalecedor que aprofunda o estudo dos conceitos 

selecionados como centrais na prática pedagógica. 

A partir das áreas do conhecimento (expressão - português, arte

educação, educação física e língua estrangeira; pensamento lógico

matemático; ciências sócio-históricas e culturais e ciências físico-químicas e 

biológicas) faz-se o estudo da comunidade onde a escola se situa. E desta 

forma, a Rede Municipal de Ensino se estrutura, propondo esta dinâmica de - - -
esQ.U isa-SóGie-aA-tr:Gpoló ica para dar um significado ao que se entende por 

currículo escolar contextualizado. 

É neste processo, possível pela pesquisa e pela interação de diferentes 

sujeitos, que ocorre na escola a definição do currículo escolar. Desta forma, o 

conteúdo se constrói pelo CT ue se confi~ra como uma base, onde as 

contribuições individuais vão aos poucos constituindo o currículo. 

Desde a elaboração das questões que comporão a pesquisa de campo 

ao desdobramento das áreas do conhecimento em planos de práticas 

pedagógicas, há o envolvimento de muitos sujeitos, que relacionam e planejam 

atividades a partir dos conceitos selecionados, fazendo uma leitura de mundo 

que vai do cotidiano (senso comum) ao conhecimento científico historicamente 

elaborado. 

olítico-pedagógica da Escola Cidadã busca construir o --currículo escolar através da pesquisa sócio-antropológica e do CT num 
-~ -
movimento coletivo que torna, o contexto onde os sujeitos da comunidade fi - --
moram, conteúdo, ou seja, ressignificando as condições espaciais e temporais 

"' - - -- -
dos sujeitos para a construção de um conhecimento significativo mais _ 

abrangente. 
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As falas significativas, coletadas em entrevistas na pesquisa sócio

antropológica pela comunidade escolar, são utilizadas na construção dos 

conceitos e conteúdos a serem explorados na escola. 

Os dados da pesquisa são problematizados ao serem interpretados 

dentro do cotidiano em que ocorrem, criando-se, assim, novas formas de ver

se a realidade em torno das condições de vida da comunidade escolar, e a 

necessidade de transformação ou de ressignificação dos espaços sociais nos 

quais a mesma interage. 

Os sujeitos da comunidade escolar vêem-se participantes de um 

movimento de construção do conhecimento, desta forma, recolocando-se 

dentro deste contexto coletivo e solidário. 

5.2 A prática pedagógica na escola antes do complexo 
temático: escolhas e definições coletivas 

A ação pedagógica na escola trouxe a possibilidade de vivenciar uma 

construção singular em educação: o currículo a ser desenvolvido na escola. 

Não existia na escola uma listagem prévia de conteúdos a se;) ------------ --------
trabalhada. A escola informava que os conteúdos a serem trabalhados seriam - . -
pensados no coletivo de professores a partir da definição do complexo -
temático, após a realização da pesquisa sócio-antropológica na comunidade 

escolar. 

Esta era uma realidade diferenciada, pois as aulas iniciariam com 

atraso, o prédio da escola não estava concluído e estávamos num espaço 

escolar provisório. Além destas questões, havia uma orientação curricular a ser 

trabalhada em sala de aula traduzida pela ausência de uma listagem pré

determinada. 
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As práticas pedagógicas que foram ocorrendo para responder a estas 

demandas escolares mostraram um encaminhamento novo e criativo: a 

definição do currículo escolar desenvolvido na escola durante o tempo em que 

não tínhamos realizado a construção do CT ocorreria nas reuniões 

pedagógicas. 

A história inicial da escola revelava uma necessidade imediata em 

torno de aspectos relacionados à socialização de toda comunidade escolar, à 
•- - - I - - --- --

'dentidade da escola e de cada sujeito, à organização dos sujeitos e à questão 

do conhecimento das ciências naturais e sócio-culturais historicamente 

construído. 

Os momentos iniciais do ano letivo de 1999, quando a escola ainda era 

chamada de Restinga Velha, trouxeram encaminhamentos curriculares em 

torno destes temas. 

Este momento foi complicado pelas tensões geradas na mudança dos 

alunos de uma escola para outra. Ao mesmo tempo em que muitos alunos 

estavam fora da escola e, agora, teriam acesso a ela, outros alunos, haviam 

sido retirados de sua escola em funcionamento para serem matriculados numa 

que funcionaria provisoriamente em um pavilhão de igreja até que os novos 

prédios estivessem concluídos. 

Era, portanto, necessário desenvolver ações que iniciassem um 

processo de apropriação do novo espaço escolar e de forma que todos os 

sujeitos da comunidade escolar viessem a ser atendidos em seus direitos 

legais, ou seja, no direito à educação. 

O resgate dos sujeitos compondo a realidade escolar naquele 

momento e que, posteriormente, iriam auxiliar na construção de uma escola 

inclusiva, estava centrado na formação de um grupo que acreditasse nesta 

nova escola e que quisesse fazer parte dela. 
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental Restinga Velha (Mário 

Quintana) que estava, neste momento, tumultuada pela indignação real vivida 

pelos alunos rematriculados numa escola em construção, trouxe impasses que 

deveriam ser devolvidos a esta comunidade na forma de ações que 

demonstrassem a preocupação da escola com este grupo social que fora 

desvinculado de uma comunidade escolar, conforme citado anteriormente. 

Relações solidárias e de coletividade deveriam pautar a prática pedagógica da ---- -
es~ que se constituía, acolhendo e levando os sujeitos a construírem uma 

comunidade escolar com esses princípios. 

Quando nos referimos à escola trazemos a importância da ação social 

e educativa dos professores. Entendemos que a equipe diretiva entra, neste 

processo, na categoria "professores" que estão em cargos político

administrativos temporárioS-e, portanto, têm as funções de, no coletivo, 

estarem presentes compartilhando e responsabilizando-se pela concretização 

das ações na escola. 

Veit aponta que os professores ocupam um papel importante, mas não 

determinante nos processos de transformação social, pois: 

( ... )têm a possibilidade de ocupar espaços e trabalhar para a 

mudança social e que, conforme a sua ideologia de ensino, 

transformam a criança e o adolescente anônimos favelados, com 

longa carreira na primeira série do ensino fundamental , em pessoas 

alfabetizadas, com respeito por si próprias e de seu círculo familiar, 

tornando-se sabedoras - pela prática congruente de seu professor -

que tem direitos, o primeiro deles sendo o de terem um educador que 

os acolhe e os conduz na decodificação da linguagem escrita (VEIT, 

1992, p. 90). 

Foi pensando nesta congruência político-pedagógica, não respeitada 

anteriormente pela falta de vagas para muitos alunos da comunidade, que os 

professores da escola organizaram-se e propuseram uma prática pedagógica 
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utilizando os conceitos de socialização, organização dos sujeitos e 

identidade. 

A escola organizou-se em temáticas de estud<?_!_ serem trabalhadas 

com os alunos, temas e conceitos que surgiram a partir das situa ões do 

cotidiano da escola. 

As ações que resultaram na definição do currículo da escola foram 

encaminhadas nas reuniões pedagógicas que se empenharam na tentativa de 

compreensão da realidade vivida por aquela comunidade escolar; o currículo 

centrou-se em aspectos singulares dessa comunidade, criando e construindo 

um ambiente pedagógico próximo aos alunos. 

As reuniões relatadas a seguir, respeitam uma organização cronológica 

e também apresentam uma diferenciação entre reuniões administrativo

pedagógicas e de formação em serviço dos professores. 

As oito reuniões aqui registradas devem ser vistas num todo, 

demonstrando, assim, o processo de construção político-pedagógico na escola, 

no primeiro semestre de 1999. 

Listaremos as pautas das reuniões administrativo-pedagógicas e, 

posteriormente, as reuniões de formação em serviço, buscando detalhar um 

dos assuntos tratados para exemplificar as discussões e encaminhamentos 

realizados. 

5.2.1 As reuniões administrativo-pedagógicas 

As primeiras cinco reuniões administrativo-pedagógicas, no início do 

ano letivo, tiveram como pauta aspectos constitutivos da vivência da 

construção da escola. Em relação ao currículo, este foi se constituindo à 
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medida gue as reuniões transcorriam num trabalho de construção coletiva -
entre os professores. 

Para exemplificar as práticas pedagógicas que ocorreram na escola, 

listaremos as pautas das cinco primeiras reuniões administrativo-pedagógicas 

que ocorreram com o grupo de professores. Nestas, estão relatadas as 

preocupações em torno de qual currículo seria trabalhado em sala de aula, 

enquanto temáticas que estariam presentes nas práticas pedagógicas de cada 

professor. 

Reunião n° 01 18 e 19 de março de 1999, 8 horas e 30 minutos 

até às 12 horas): 

1. Relato da situação real vivida pela escola neste início tumultuado. 

2. Leitura do Decreto de criação da escola. 

3. Reflexão sobre o tema: Relações interpessoais entre os sujeitos da 

comunidade escolar. 

4.Falta de recursos humanos. 

S. Relato sobre as vagas e o número de alunos já matriculados. 

6. Relação com as outras escolas da região. 

?.Necessidade da realização da eleição do Conselho Escolar. 

a. Relação da escola com a Associação Comunitária e com o Conselho Tutelar. 

9.Realidade da obra de construção da escola que tinha problemas com a 

empreiteira/empresa construtora. 

1 O. Divulgação da nova escola na comunidade do Bairro Restinga, pois muitos 

não sabiam da existência da mesma. 

11.Apresentação dos professores e da equipe diretiva e reflexão sobre as suas 

especificações dentro da escola. 

12. Divisão das turmas entre os professores. 

13. Necessidade da escola criar suas regras de convivência. 

14.Aspectos organizacionais dos sujeitos em torno de horários (entrada e saída 

da escola, recreio, lanches ... ). 
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15. Planejamento de projetos que norteariam a prática pedagógica na escola. 

O item '12' dest~ reunião marcou o momento da mesma em que os 

professores iniciaram a organizar-se para receber os alunos pelos quais seriam 

responsáveis. 

Não houve divergências na distribuição das turmas, pois éramos 

poucos professores e havia turmas que ficariam acéfalas no· início do ano 

letivo. Assim, as turmas foram escolhidas pelos professores a partir de suas 

experiências anterior:es em outras escolas; foi levada em conta, também, a 

preferência pelo prçcesso inicial de alfabetização ou o desejo de trabalhar 

como professor em determinada área do conhecimento. O critério foi, portanto, 

a adequação à formação inicial ou à formação em serviço do professor. 

Os professores, ao saberem das turmas onde iriam ser "referência"26
, 

esperaram o final da reunião para buscar informações sobre os alunos (nome 

dos pais, idade, endereço) com os quais trabalhariam. Outros professores 

fizeram cartazes de boas-vindas, providenciaram materiais para saudar os 

alunos e concentraram-se em atividades para o início do ano letivo de 1999. 

As sugestões de conteúdos que serviriam de ~ase ao trabalho político

pedagógico na escola seriam gradativamente construídos e analisados pelo 

coletivo de professores. A definição do currículo para o primeiro semestre 

envolveu as seguintes especificações: identidade, adaptação e socialização 

dos sujeitos na es ola· rojetos de vida, re ras de convivência, coletividade e 

solidariedade; tempo e espaço a partir das perguntas 'onde estamos' e 'quem 

§Q!!!_Qs?', calendário civil e calendário da escola para o ano em curso. 

26 Professor "referência" é aquele que coordena as práticas pedagógicas em sala de aula, sendo o professor que 
mais horas permanece com a turma. Conforme encontramos no Caderno Pedagógico n° 9, "o coletivo de 
professores do I Ciclo de Formação é composto por Professor Referência, Professor itinerante, Professor que 
atue em Arte Educação e Professor de Educação Física". (ROCHA, 1999, p. 44) 
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O contexto vivido em torno dos conceitos acima, proporcionou aos 

professores criarem práticas pedagógicas diversas. Duas delas, apresentadas 

a seguir, ocorreram numa turma de progre.ssão do segundo ciclo (BP1/1999): 

Na primeira prática pedagógica relatada, o professor criou um texto 

para servir de base de discussão na turma, com o seguinte conteúdo: 

"CONVIVER, APRENDER E SER 

O lugar onde moramos tem sempre grande influência na nossa 

vida. Este lugar é onde nós convivemos com outr~s pessoas. E, como 

sabemos, uma pessoa é diferente da outra. Cada uma tem seus gostos, 

seus hábitos, seu jeito de ser. . 

Estas diferenças são muito importantes, pois nos ensinam a ser 

melhores a cada dia de nossa vida. 

Existem maneiras de viver com os outros, fortalecendo-nos e 

construindo um mundo melhor. 

Quais seriam estas maneiras? Vamos pensar?" 

A partir deste texto os alunos organizaram-se em grupo e, em um 

cartaz, escreveram suas impressões sobre o que tinham lido. 

Em seguida - prática pedagógica 2 - foi pedido aos alunos para 

utilizarem-se de recortes de jornais para exemplificar atitudes positivas e 

negativas que lhes chamassem a atenção. O cartaz resultante ~presentou uma 

lista de sentimentos positivos e negativos, que trazem alegrias e sofrimentos às 

pessoas, outrossim, fêz-se referência aos locais onde estavam as pessoas 

apresentadas nos recortes de jornais. 

Em prosseguimento a este estudo, foi desencadeado um trabalho que 

tinha como objetivo demonstrar como os sujeitos transitavam em diferentes 

espaços públicos. Este trabalho foi associado à construção das regras de 

convivência da escola. 
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Os alunos foram organizados em quatro grupos, recebendo cartazes 

com uma ilustração que enfatizava quatro distintos ambientes: quadra 

esportiva, igreja, lar, escola. Os alunos deveriam pensar e escrever quais as 

regras que existiam em cada ambie.nte, para, mais tarde, compararem se 

existiam diferentes regras de comportamento e conduta para cada espaço, 

assim como regras que são inerentes a qualquer meio de convívio social. 

Esta prática pedagógica possibilitou, mais tarde, consciencializar a um 

aluno o quanto o seu comportamento estava sendo inadequado no ambiente 

do refeitório, onde o mesmo estava gritando frases de torcida de estádio de 

futebol ; neste momento, foi possível lembrá-lo de que o nosso comportam~ 

necessariamente segue padrões que nos indicam como nos portarmos frente 

aos diferentes espaços de convívio social. Em separado, foi conversado com 

este aluno que pensasse sobre o seguinte: "Gritar e repetir frases de estímulo 

esportivo em um estádio de futebol é perfeitamente possível e adequado, mas ---
ritar intempestivamente num ambiente fechado, onde as pessoas buscam 

limentar-se em sossego, não era agradável e possível de se realizar". 

Reunião n° 02 (15 de abril de 1999, 10 horas e 15 minutos até às 

12 horas): 

1.Apresentação dos professores novos na escola (professores itinerantes27
). 

2.Trabalho no Laboratório de Aprendizagem. 

3.Relato de impressões sobre as turmas: dificuldades, alegrias, ansiedades. 

4.Processo ensino-aprendizagem: discussão coletiva. 

S. Movimentos de reenturmações entre turmas de progressões, avanços. 

6.0rçamento Participativo da SMED. 

?.Regras de Convivência: idéias a serem trabalhadas. 

27 Professor itinerante é aquele que realiza um trabalho junto com o professor referência, acompanhando as 
turmas e dedicando-se, principalmente, aos alunos com dificuldades de aprendizagem. 
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Passados aproximadamente trinta dias de atividades na escola, esta 

reunião possibilitou, assim como todas as outras, realizar uma avaliação do 

que estava se constituindo na escola; pelo fato, da maioria dos professores 

serem novos na Rede Municipal de Ensino, esta prática começou a ser um dos 

momentos mais significativos das reuniões semanais. 

O relato sobre ~s turmas (item '4') apontqu o que de mais importante 

se havia construído: a certeza de que não estávamos sozinhos na escola. 

Uma professora expôs que as dificuldades dela com os alunos onde 

ela era referência eram as mesmas encontradas nas turmas das escolas 

seriadas, e que as dificuldades dos alunos, principalmente aqueles que "têm 

defasagem em sua escolarização [repetência e evasão], precisam ser 

olhados de forma especial, pois o aspecto da auto-estima lhes pesa 

muito, resultando em frustração frente à aprendizagem!" 

Neste momento vários professores manifestaram suas formas de 

pensar e ver as turmas na escola, expondo o que deveria estar presente em 

suas práticas. 

A professora 'A' demonstra a preocupação em frisar que o trabalho do 

'professor itinerante' - que chegaria naquele dia à escola- não se constitui fora 

da coletividade da escola. O professor itinerante e todos os demais professores 

fazem parte de um coletivo que é responsável , no seu conjunto, pela 

aprendizagem dos alunos. 

Uma característica observada na escola é a fala corrente de que os 

professores são responsáveis por todos os alunos da escola e não somente 

pelos alunos pertencentes às turmas onde são referência. Assim, um professor 

de determinada turma deve estar atento ao todo da escola, intervindo e 

auxiliando os alunos a desenvolverem-se no espaço escolar dentro dos 
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princípios da Escola Cidadã: solidariedade, coletividade, respeito às diferenças, 

etc .. 

Foi relatado pelos professores que existe uma incidência de falas 

como: "eu não sei" e "não quero saber que sei",_ por alunos que apresentam 

grandes dificuldades de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Tais 

alunos, não se alfabetizam por possuírem uma auto-estima baixa e 'negarem

se' a realizar as propostas escolares, dizendo-se. não sabedores ou incapazes 

de fazê-las. Esta foi uma grande preocupação dos professores, que estavam 

buscando criar aulas que estimulassem e propiciassem o desenvolvimento 

cognitivo e social dos alunos, mas não viam um visível avanço no processo de 

apropriação dos códigos escritos por parte de alguns deles. A fala seguinte 

ilustra esta situação, frisando a importância de um trabalho pedagógico 

coletivo: 

"0 importante é que o professor não se sinta sozinho, que a escola 

viabilize um trabalho sistemático entre todo o grupo de 

professores." (Professora C) 

Reunião n° 04 (22 de abril de 1999, 1 O horas e 30 minutos até às 

12 horas): 

1.Discussão coletiva sobre os alunos que não conseguem acompanhar as 

propostas de sala de aula e que necessitam de encaminhamentos para o 

Laboratório de Aprendizagem e Sala de Integração e Recursos. 

2. Horários dos professores itinerantes. 

3.Aifabetização e planejamento. 

3.1 . Planejamento coletivo. 

3.2. Quais as dificuldades existentes para que o planejamento coletivo ocorra? 

3.3. Como encaminhar o planejamento? 
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4.SOE - Serviço de Orientação Pedagógica: encaminhamento de ficha de 

mapeamento do processo de aprendizagem e progressões dos alunos 

(mapeamento, progressão, laboratório de aprendizagem). 

5. Conselho Escolar: reunião da comissão escolar e elaboração de informativo 

para a comunidade escolar sobre o que o mesmo representa, sobre os prazos 

para inscrição e da data da. eleição. 

Nesta reunião, vários aspectos funcionais da vida escolar dos alunos 

foram tratados: desde o planejamento das atividades a serem realizadas com 

os alunos aos aspectos cognitivos e sociais dos mesmos. 

Dois termos utilizados acima precisam ser esclarecidos, 'mapeamento' 

e 'progressão'. O termo 'mapeamento' refere uma reflexão individual do 

professor sobre como estão seus alunos, seus avanços e dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem, possibilitando aos professores, em conjunto, 

avaliar e refletir sobre os caminhos a seguir para dar a estes alunos os meios 

de continuar sua alfabetização, por exemplo. 

Para realizar o 'mapeamento' das turmas (item 4), o Serviço de 

Orientação Pedagógica (SOP) da escola sugeriu uma discussão com os 

professores sobre o que deveria ser considerado em uma reflexão sobre o 

desenvolvimento cognitivo e social de cada aluno nas turmas. Estávamos 

discutindo o processo de avaliação dos alunos. 

O resultado da discussão incidiu sobre a construção de uma "ficha de 

mapeamento do processo de aprendizagem" onde constavam aspectos 

'inter/intrapessoais' e aspectos 'didático-pedagógicos'; no primeiro bloco 

deveriam ser observados o relacionamento do aluno com a comunidade 

escolar, a responsabilidade, a participação, o interesse, a pontualidade e a 

assiduidade do aluno; e, no segundo, deveria constar o que se estava 

trabalhando em sala de aula e as dificuldades cognitivas que o aluno estava 

apresentando. 
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O mapeamento levava em consideração encaminhamentos posteriores 

para dar conta da aprendizagem do aluno, clareando ao professor os aspectos 

que deveriam ser intensificados e melhor desenvolvidos, pois, cada professor 

teria a relação dos alunos com muitas dificuldades, dos alunos com algumas 

dificuldades e dos alunos que' não apresentavam dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem. O envolvimento de todos os professores seria 

necessário, pois poderiam resultar alguns encaminhamentos ao Laboratório de 

Aprendizagem, à Sala de Integração e Recursos, ou do coletivo de professores 

para aquele aluno com dificuldades que poderiam ser superadas em sala de 

aula. 

Na proposta político-pedagógica da Escola Cidadã há turmas que, pela 

sua trajetória escolar, possuem várias defasagens, constando repetências e 

evasões; estes alunos, principalmente, estão em turmas de progressão, onde, 

à medida em que vão alcançando um desenvolvimento cognitivo compatível 

com as turmas de ano-ciclo, são aí reenturmados. Este processo é chamado 

de 'progressão' , processo este explicitado no segundo capítulo desta 

dissertação. 

Reunião n° 05 (29 de abril de 1999, 10 horas e 15 minutos até às 

12 horas): 

1. Reflexão sobre o texto: 'Educação Direito a Aprender' (Souza,1999, texto não 

publicado - Encontro coordenado pelo Conselho Estadual dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes). 

2. Reflexão coletiva e registro de apontamentos sobre: 'a sociedade que temos, 

a sociedade que queremos e contextos da escola'. 

3.SOE- solicitação para que os professores façam os 'mapeamentos' de suas 

turm~s para a reunião de formação na próxima quarta-feira. 

4.Apresentação da proposta do Laboratório de Aprendizagem da escola. 

S. Sugestões de atividades coletivas a serem desenvolvidas- Espaço e Tempo: 
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5.1.0 tempo: da escola, do eu, do nós. 

5.2.0 espaço: da escola, do eu, do nós. 

5.3.Construção .da identidade: 

5.3.1.Quem sou? 

5.3.2.0 que-gosto e nãc;> gosto? 

5.3.3.0 que sei fazer? 

5.3.4.0 que quero? 

5.4.5.Por. que existo? 

118 

Nesta reunião, fez-se uma análise macrossocial , .onde vários aspectos 

sociais, econômicos, políticos e culturais foram trazidos para reflexão. Este 

processo resultou em um quadro com palavras-chave: 

QUADRO 01 

QUE SOCIEDADE NÓS QUE PROMOVEREMOS QUE SOCIEDADE NÓS 

TEMOS? 

PRECONCEITUOSA 

CAPITALISTA 

PERVERSA 

EXCLUDENTE 

ELITISTA 

GLOBALIZADA 

COISIFICADORA 

PARA MUDAR ESTA QUEREMOS? 

REALIDADE? 

COOPERAÇÃO SOLIDÁRIA 

CONSCIENTIZAÇÃO DEMOCRÁTICA 

ESTUDO IGUALITÁRIA 

PROBLEMA TIZAÇÃO RESPEITOSA 

RESGATENALORES HUMANITÁRIA 

DISCURSO INCLUSIVO QUE PRESERVE A 

PRÁTICA INCLUSIVA VIDA 

VIVÊNCIAS POSITIVAS CONSCIENTE 

MOVIMENTOS SOCIAIS COMPROMETIDA COM 

TRANSFORMAÇÕES 

A discussão do 'item 2', nesta reunião, trouxe a reflexão sobre a nossa 

localização temporal e espacial, fazendo referência ao macrossocial e também 
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ao micr6ss6Cial , · ao incluir na discussão os espaços vividos pelos sujeitos na 

comunidade escolar, na escola e na sociedade como um todo. 

Esta discussão inicial resultou em uma reflexão sobre o foco do 

currículo que a escola vinha desenvolvendo: a identidade dos sujeitos da 

comunidade escolar. 

Uma das falas que justificaram a proposta de atividades pedagógicas 

em torno da identidade dos sujeitos assim como, em torno do estudo do 

espaço e do tempo, foi a seguinte: 

"Pensar o lugar do eu e o do outro. Quem é o outro? O outro que ameaça 

ou o que está a meu lado e é companheiro?" (Professora O) 

Este foco confirma a preocupação inicial com a formação da identidade 

dos sujeitos da comunidade escolar em torno da escola em construção. Tal 

foco, em seu dinamismo, traz aspectos significativos em torno das 

possibilidades de transformação e de inclusão dos sujeitos violentados pelas 

condições sociais em que vivem. 

Reunião n° 08 (27 de maio de 1999, 1 O horas e 20 minutos até 

às 12 horas): 

1.Apresentação dos colegas novos. 

2. Preparativos para a mudança para novo prédio. 

3. Planejamento de atividades de alfabetização: 

3.1 .relação numeral-quantidade; 

3.2.descobrindo os totais; 

3.3.classificação e seriação; 

3.4.jogo: escova; 

3.5.1udoteca na escola; 



3.6.figura à fundo/sombras; 

3.7.formar palavras/bingos; 

3.8.saquinho com figuras e palavras; 

3.9.encaixes: palavras-figuras, letras-figuras; 

3.1 O.descobrindo as palavras. 
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Esta reunião trouxe a boa-nova que esperávamos: mudarmo-nos para 

o prédio definitivo da escÓia. A obra ainda estava incompleta, mas poderíamos 

utilizar um dos prédios para servir de salas de aula e setor administrativo. 

As propostas em torno da promoção da alfabetização dos alunos foram 

desenvolvidas na forma de pequenas oficinas de construção de materiais 

pedagógicos. Este momento foi caracterizado por trocas significativas entre os 

professores, que, envolveram-se em discussões e na busca de alternativas 

para aprimorar o que vinham fazendo em sala de aula. 

Relataremos, a seguir, o movimento que mobilizou todos os sujeitos 

para a mudança de um espaço escolar provisório a outro definitivo, quando 

apenas um dos dois prédios estava concluído, e os banheiros, por algum 

tempo, seriam provisórios. 

Os preparativos para a mudança da escola para o prédio novo 

mobilizou, de uma ou de outra forma, todos os sujeitos da comunidade escolar, 

pois os pais e os alunos ansiavam pela ocupação de uma escola prometida no 

início do ano letivo, os professores queriam mais espaço físico para realizar 

suas práticas pedagógicas e os funcionários almejavam poder desenvolver um 

serviço mais qualificado na cozinha e nas demais áreas de suas 

responsabilidade. 

Assim, os alunos e os pais dos alunos foram avisados que o dia tão 

esperado havia chegado (02 de maio de 1999); a mudança para o prédio novo 
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estava marcado; os alunos não teriam aula para que tudo fosse preparado para 

recebê-los na escola nova_ 

A organização dos espaços da nova escola foi definida para melhor 

garantir os serviços a serem desenvolvidos. 

Passaremos, agora, a relatar as reuniões de formação em serviço que 

ocorreram entre as reuniões acima descritas, sendo, todas elas, dedicadas 

principalmente ao planejamento de atividades pensadas a partir dos focos 

propostos: identidade, adaptação e socialização dos sujeitos na escola. 

Estes momentos das reuniões também se caracterizaram por 

avaliações sistemáticas dos aspectos administrativos e pedagógicos 

encaminhados, e, pelo estudo da proposta político-pedagógica da Escola 

Cidadã. 

5.2.2 Reuniões de formação em serviço 

Nas reuniões de formação em serviço ocorridas nos primeiros meses 

de 1999 foram registradas as seguintes discussões e encaminhamentos: 

Reunião 03 (17 de abril de 1999, 8 horas até às 12 horas): 

1.Acolhida e socialização do grupo. 

2. Ditado: análise da produção escrita dos professores em uma técnica 

específica para verificar e refletir sobre as contribuições de Emília Ferreiro -

construção da escrita. 

3.SOE: ficha de encaminhamento de alunos com possíveis dificuldades visuais, 

fonoaudiológicas e neurológicas. 

4.Sugestões para o trabalho em sala de aula: 
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4.1.Visualizar a rotina diária(O que faremos? O que fizemos? O que não 

fizemos?); 

4.2.pensar sobre o 'ter que encher caderno' e o 'copiar do quadro'; 

4.3.mapear o que os alunos sabem; 

4.4."tema de casa": fazer sempre, às vezes, nunca?; 

4.5.assuntos a serem encaminhados (estudo da viabilidade de existir uma horta 

escolar para servir de fonte de alimentos aos alunos, nas refeições servidas na 

escola; observação e estudo do ambiente próximo à escola quanto aos 

aspectos de conservação, valorização e melhoria da qualidade de vida da 

comunidade local); 

4.6.família: Qual família? Qual é a representação de família a ser trabalhada? 

4. ?.Suspeitar dp própri,a prática pedagógica: Por que faço isto? Onde quero 

chegar com esta prática? 

4.8.Trabalho de ltinerância e Laboratório de Aprendizagem (relatos): 

4.8.1 .Quais as características dos alunos? 

4.8.2.0 que já foi feito? 

4.8.3.0 que poderá ser feito? 

4.8.4.Ter muitos dados sobre o aluno. 

4.8.5.Justificar os encaminhamentos. 

4.9.Exploração do espaço de sala de aula e das regras de convivência. 

4.1 o. Eleição do Conselho Escolar: escolha da comissão eleitoral. 

4.11 .SIR - Sala de Integração e Recursos: última instância, atendimento 

regional, trabalha com alunos com mais complexidade em seus 

comprometimentos neuropsicomotores. 

4.12.Aspectos gerais da proposta político-pedagógica por ciclos de formação. 

4.13.0rçamento Participativo da SMED. 

Esta reunião foi acompanhada por um assessor pertencente ao Núcleo 

de Ação Interdisciplinar (NAI 7) da SMED. O mesmo acompanhou a reunião e P 

colocou-se à disposição do grupo para tirar dúvidas sobre a proposta; em sua 

fala fez a justificativa da idéia de não repetência na organização do ensino por 

'ciclos de formação' . 
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Os professores manifestaram suas idéias frente ao que estava sendo 

colocado em pauta, predominando os seguintes tópicos: planejamento coletivo 

das práticas pedagógicas na escola; intensificação de um trabalho voltado à 

melhoria das relações interpessoais dos alunos no espaço da escola; 

permanente avaliação do trabalho realizado em todos os setores da escola e 

do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

A ênfase, a um dado momento da reunião, foi de que o professor 

itinerante não é um professor substituto, mas é um dos professores daquela 

turma; portanto, precisa estar presente nos momentos de planejamento e, 

assim, definir melhor o que irá ser trabalhado com os alunos, ou o que se deve 

intensificar com determinados alunos para auxiliá-los a desenvolverem-se 

social e cognitivamente. Esta preocupação ficou clara na seguinte fala: 

"É interessante que o outro [itinerante] esteja junto, para criar outra 

situação, sugerindo outra forma [de prática pedagógica caracterizada ... ] 

por um trabalho coletivo ou onde a sua intervenção pode ser atendendo 

cada aluno individualmente." (Professora C) 

Quando foi discutido o papel da família no processo ensino

aprendizagem dos alunos, várias questões foram levantadas: De que tipo de 

família se estava falando? Da tradicional ou daquela em que somente a mãe ou 

o pai é responsável pela mesma? Ou, ainda, sobre a família apresentada 

tradicionalmente nos livros didáticos? Ou daquela onde valem os valores da 

solidariedade e da sobrevivência? 

Cabe salientar, com referência a este tópico, a colocação da professora 

'A': 

"A escola nega as possibilidades sociais que existem nos diferentes 

contextos familiares, apenas a família mostrada nos livros didáticos é 

considerada família ?" 
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Em um dos momentos da reunião, foi enfatizada a postura profissional 

dos sujeitos que são responsáveis pelas ações que organizam; este momento 

fêz referência também aos movimentos sociais existentes no bairro, e às lutas 

que os sujeitos travam para sobreviver à violência urbana. Assim, refletiu-se 

sobre a história construída pelos sujeitos nas trajetórias coletivas vividas no 

cotidiano, ao deixarem registros que denotam seus desejos e suas aspirações, 

suas conquistas e suas decepções, necessitando, desta forma, 

conscientizarem-se dos papéis que ocupam na sociedade, assim como, da 

necessidade de organizarem-se coletivamente para melhorá-la. 

Uma das falas dos professores que caracterizou o trabalho político

pedagógico realizado na escola foi : 

"Uma escola caracterizada pela inclusão, mantendo os sujeitos na escola, 

uma escola aberta que requer participação, vocês devem ter notado que a 

escola quer incluir." (Professora O) 

Esta reunião foi uma das mais consistentes em termos de informações, 

onde muitos aspectos novos para a maioria dos professores foram 

esclarecidos, fortalecendo os laços profissionais e de identidade da escola: 

uma escola inclusiva, demonstrando que todos teriam acesso e oportunidades 

de avanços cognitivos e sociais. 

Reunião 06 (06 de maio de 1999, 10 horas até às 12 horas): 

1. Dificuldades cognitivas, o que são? 

2.Mapeamento:Quais as áreas onde os alunos têm dificuldades? 

3.Quais são as outras áreas onde são observadas dificuldades (sociais, 

emocionais)? 

4. Reflexões sobre as questões: 
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4.1.Quando é solicitado a escrita espontânea e a criança responde 'eu não sei', 

seria problema de auto-estima? 

4.2.É aceitável nesta época do ano que ainda tenhamos crianças que não 

identificam o seu próprio nome? 

4.3.Como trabalhar e desafiar as crianças pré-silábicas e que estão em turmas 

dos terceiros anos do primeiro ciclo? 

4.4.Como expressar as questões de maturidade e indisciplina que se 

apresentam nas turmas, agressões físicas e verbais? 

4.5.Como se constrói a idéia de que o erro é uma hipótese provisória? 

4.6.Se soubesse tudo, precisaria estar na escola? 

4.7.Qual é o papel da auto-estima na aprendizagem? 

5. Encaminhamentos para as dificuldades apontadas: 

5.1.Pianejar (organizar estratégias de como os professores vão interagir com 

os alunos). 

5.2.Socializar experiências dos alunos e dos professores entre os alunos e os 

professores. 

5.3.Pensar a escrita centrada no por quê se escreve, no para quê se escreve e 

no para quem se escreve? 

5.4.Trabalhar com outras questões, não só as cognitivas: sociais, culturais, 

econômicas( .. . ). 

5.5.Estudar as teorias e ser um professor-pesquisador. 

5.6.Criar um ambiente alfabetizador e que desperte interesses para o 

conheci menta. 

Esta reunião teve a participação de assessores do 'NAI 7' e possibilitou 

aos professores levantarem seus questionamentos quanto às dificuldades 

cognitivas e sociais dos alunos, proporcionando, assim, uma troca de saberes 

e de alternativas para o desenvolvimento dos educandos. 
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A preocupação relatada no item '5.3' mobilizou grande parte da 

reunião, onde os professores discorreram sobre a função social da escrita e 

sobre a dificuldade em desenvolver nos alunos a necessidade de apropriarem

se dos códigos da língua escrita. A discussão trouxe a importância de mostrar 

aos alunos o uso que a língua escrita têm. Porém, aí se pensou o seguinte: 

"Mas na classe popular, onde é que a escrita entra?" 

Concluiu-se que, apesar do pouco uso, o aluno precisa 'escrever de 

verdade ', comunicar-se, colocar no papel a sua história e saber 'para quem 

escreve, por quê escreve e para quê escreve', pois a comunicação é inerente 

aos sujeitos de uma sociedade, e para reivindicar seus direitos é necessário 

conhecer e utilizar todas as possibilidades de interlocução, fazendo acontecer a 

comunicação e o entendimento entre os sujeitos. 

No andamento da discussão, centrada nas dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, os professores fizeram várias colocações que 

deveriam pautar as reflexões e buscas profissionais para encaminhar a solução 

destes desafios. Uma das falas que norteou a reflexão sobre 'dificuldades de 

aprendizagem' foi : 

"As dificuldades são o que se deve trabalhar na escola; o que é que os 

alunos sabem fazer, o que estão dominando e o que não estão!" 

(Professor F ) 

A lista de aspectos onde os professores percebiam dificuldades nos 

alunos ficou dividida em dois blocos: dificuldades cognitivas e sociais, sendo 

que esta lista é resultado do mapeamento realizado anteriormente (páginas 

115 e 116): 
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QUADRO 02 

DIFICULDADES COGNITIVAS 

- identificação de letras e sons 

-quantificação 
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DIFICULDADES SOCIAIS 

-agressões físicas e verbais 

-baixa auto-estima 

-construção do número - resistências frente às propostas 

- leitura e interpretação escolares 

- ortografia - auto-conceito negativo e identidade 

- estrutura de texto - questões relacionadas à sexualidade 

-pontuação 

A reunião proporcionou aos sujeitos participantes a reflexão sobre a 

prática pedagógica individual e coletiva, sendo elaboradas as dificuldades e 

colocadas as alternativas coletivamente para serem encaminhadas no 

cotidiano da sala de aula. 

Reunião 07 (20 de maio de 1999, 1 O horas e 15 minutos até às 

12 horas): 

1.SIR - Sala de Integração e Recursos - trabalho com a equipe desta sala com 

os professores da escola: 

1 . 1. Reflexão: 

1.1.1.Quem é o aluno com necessidades educativas especiais? 

1.1 .2.Como vemos a integração em escola regular? 

1.1.3.Quais as estratégias utilizadas para integrar os alunos nas escolas 

regulares? 

1.2.Reflexão sobre a história: 'No vale da pedra grande'. 

1.3.0 que é o trabalho da SIR? Apresentação da proposta. 

Os professores que dirigiram esta discussão e apresentaram a 

proposta pedagógica da Sala de Integração e Recursos, em uma de suas falas 

trouxeram o resumo de sua prática pedagógica, colocando-se em seguida 
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como co-responsáveis pela aprendizagem dos alunos da escola, informando, 

desta forma, que faziam parte do coletivo de professores da escola: 

"( ... )na educação especial, o trabalho consiste em estabelecer critérios de 

integração e inserção, ocorrendo através de atendimentos individuais e 

em pequenos grupos; se faz uma anamnese28
, se verifica as 

possibilidades da criança e se escreve um parecer, iniciando aí um 

atendimento a partir deste estudo anterior, paralelo ao trabalho realizado 

na escola onde o aluno está matriculado." 

Fomos informados que para encaminhar um aluno para o trabalho 

realizado na Sala de Integração e Recursos, cada unidade escolar deveria 

estudar os casos dos alunos que encaminhariam, passando primeiramente 

pela avaliação do coletivo de professores, pelo Laboratório de Aprendizagem e 

aí, então, se proporcionaria uma avaliação especializada neste serviço 

regionalizado. 

5.3 A construção do complexo temático 

A construção do CT demandou uma série de ações junto ao coletivo de 

professores. Ocorreram várias reuniões. Inicialmente organizou-se uma - - -
comissão que fez um levantamento inicial da realidade do Bairro Restinga e, 

J?OSteriormente, o coletivo de. professores empenhou-se para dar conta desta 

atividade que, para a maioria, era novidade. 

FREIRE (1995, p. 103) nos aponta que "o professor tem o dever de 

'reviver' , de 'renascer' a cada momento de sua prática docente para que os 

conteúdos que ensina sejam algo vivo e não noções petrificadas", e, assim, 

talvez desenvolver uma prática pedagógica envolta em significados de vida, 

28A ' anamnese' consiste em uma entrevista com os pais para se buscar, através da memória, aspectos diversos 
sobre o desenvolvimento da criança . 
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críticos da realidade, possibilitando redimensioná-la qualitativamente integrada 

à vida concreta das classes populares. 

um currículo pensando no real e gue proporcione aos sujeitos que dele ----- - - --- -
participam, compreender esta realidade; segundo FREIRE (1995, p. 22), o 

lugar da escola é o de "preocupar-se em preencher lacunas de experiência das 

crianças, ajudando-as a superar obstáculos em seu processo de conhecer". 

ARROYO (1991 , p. 33) lembra-nos que, quanto ao trabalho 

educacional a ser realizado, é importante ter presente que "a questão não é 

apenas saber fazer, mas saber o que fazer, a . serviço de que interesses ou 

para quem, o que supõe currículos mais densos em reflexões teóricas da 

realidade". O conhecimento da realidade e o estudo sistemático do coletivo de 

professores da escola foram práticas que ocorreram na construção do currículo 

da escola. 

O processo que envolveu os sujeitos da escola na pesquisa sócio

a~ropológica até a definição do complexo temático, possibilitou o 

conhecimento de uma dada realidade social e, a partir daí, tentou-se 

desenvolver ações que pudessem ampliar este conhecimento através de um 

estudo aprofundado nas reuniões que ocorreram. A riqueza de todo este 

processo este:ve relacionada à esta possibilidade: "aprender apreendendo e 

apreendendo, conhecendo" (FREIRE, 1995, p. 120). 

Relataremos, agora, como foi o processo de elaboração do complexo 

temático na escola enfocando as práticas político-pedagógicas da escola. 
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5.3.1 O processo de pesquisa sócio-antropológica e a 

definição da idéia integradora 

Durante o ano de 1999 não havia um currículo elaborado dentro do que 

a proposta político-pedagógica da Escola Cidadã propunha. O coletivo de 

professores, em reuniões pedagógicas, organizou um currículo pensando nas 

dificuldades iniciais vividas na escola em torno da identidade da escola e dos 

alunos da mesma. O que inicialmente poderia ser um grande problema foi 

superado neste processo de trocas e reflexões entre os professores quanto ao 

que deveria ser desenvolvido em sala de aula. 

Sabíamos que durante o ano seria realizada uma pesquisa no bairro 

para daí definirmos a idéia integradora em BERNSTEIN (DOMINGOS et ai. , 

1985, p. 153) que seria central no trabalho. Após a realização da pesquisa, 

poderíamos, então, organizar um currículo com maior profundidade voltado às 

necessidades da comunidade local. 

Os trabalhos de construção do complexo temático na escola via 

pesquisa sócio-antropológica iniciaram-se no fim do primeiro semestre de 1999 

e se intensificaram durante o segundo semestre do mesmo ano. 

Este trabalho foi acompanhado por uma assessora da SMED, que tinha 

experiência na construção de complexos temáticos, e, na Universidade, tinha 

sob sua responsabilidade a disciplina de metodologia da pesquisa. 

Desde o seu início, a construção do complexo temático foi marcado 

pela realização de várias reuniões pedagógicas e de formação em serviço, 

onde o tema da pesquisa sócio-antropológica foi levantado e, posteriormente, 

foram encaminhadas ações que mostravam, na prática, o quanto ainda 

tínhamos que caminhar para dar conta do tema 'currículo escolar'. 
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No dia 31 de julho foi formada a comissão que encaminharia as 

primeiras ações em torno da pesquisa sócio-antropológica. 

Na primeira reunião da 'comissão da pesquisa' , foram elaborados 

alguns passos que deveriam ser seguidos; estes passos norteariam as 

questões da entrevista destinada aos moradores da região. Na reunião, ficou 

definido que estudaríamos o que é, como é, e qual é a importância da pesquisa 

sócio-antropológica. Seria criado l)m instrumento de pesquisa, ou seja, uma 

lista de temas e questões que poderiam fornecer respostas na análise e 

interpretação posteriores e realizaríamos uma pesquisa prévia com os líderes 

da comunidade local. 

Foram deixadas à disposição do coletivo de professores textos 

informativos referentes à pesquisa enfocando o que seria uma pesquisa 

participante. Este texto seria retomado na reunião do dia 21 de agosto, onde 

seria lido o perfil inicial da comunidade e daí, organizados os temas e as 

questões da entrevista na comunidade. 

Na reunião do dia 05 de agosto de 1999, a comissão de professores 

voluntários elaborou questões que fariam na pesquisa inicial no bairro, 

resgatando parte da história e dos movimentos sociais do mesmo. Este 

primeiro contato com moradores e líderes locais trariam os primeiros dados 

para o planejamento de uma 'pesquisa piloto', levantando dados relevantes 

sobre a vida social, política, econômica e cultural dos moradores do bairro 

Restinga. 

foram: 

As questões que seriam inicialmente levadas às lideranças do bairro 

1. O que sabe sobre o bairro? 

2.Como vê o bairro? 

3.Que coisas poderiam mudar? 



4.Como era quando chegou aqui? 

5.0 que mudou? 
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Este foi o primeiro movimento de 'ir à campo' para trazer dados e 

informações que pudessem iniciar o procedimento de construção e 

entendimento da realidade vivida nessa comunidade do bairro Restinga. 

Foram procurados então, pela comissão, lideranças comunitárias que 

poderiam dar respostas às questões acima. Fora·m entrevistadas pessoas 

pertencentes à comunidade próxima da escola e pessoas que tinham 

participação em movimentos sociais e religiosos no bairro, assim como a 

brigada militar e os bombeiros. 

A partir deste trabalho foi traçado um perfil inicial da comunidade pelos 

componentes da comissão da pesquisa. O texto que resume este perfil tem 

como título a fala de um representante da comunidade: "É um mosaico 

cultural, isto é um fator importante". Eis o texto: 

"Conforme falas dos entrevistados, o bairro Restinga melhorou 

muito nos últimos anos, tendo atualmente uma estrutura de um município 

de médio porte, tendo com certeza uma população de 80 mil habitantes. 

Ressaltam que as principais melhorias que ocorreram dizem 

respeito à locomoção bairro-centro e vice-versa. 

Quando referiram-se ao que poderia ser melhorado no bairro, três 

situações foram levantadas: 1.Hospital: os serviços de saúde deveriam 

ser melhor equipados para atender à população, inclusive, com trabalho 

sério e preventivo; 2.Cemitério, pois não existe nenhum na Restinga; 

3.Colégios e Escolas: há muitas crianças; afirmam que a população está 

aumentando muito, "desordenadamente" e com um dado relevante: 50% 
- - -

da população da Restinga tem menos de 18 anos. 

Todos os entrevistados trouxeram contribuições valiosas quanto 

à população, onde, em alguns momentos, percebeu-se que estes são 
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muito engajados em suas lutas e, em outros momentos, percebeu-se que 

não valorizam os espaços que possuem, sendo muito mal-educados e 

sem senso de preservação do bem comum (praças, escolas, clubes). 

Um pedido dirigido à escola é que devemos nos empenhar para 

chamar a atenção das pessoas para que defendam a escola e ajudar a dar 

educação (respeito, decência, valorização dos bens comuns) às pessoas 

da comunidade. 

- Pô! Isso aqui é muito bonito! As pessoas que vem se adaptam 

rápido e escolhem a Restinga para morar!" 

No dia 21 de agosto de 1999, já com alguns dados concretos sobre a 

realidade da Restinga, foram lidos os textos de apoio deixados pela comissão 

da pesquisa e organizada uma pesquisa-piloto para a comunidade escolar. 

Para a realização desta pesquisa-piloto, organizou-se uma comissão 

de professores que iria aplicá-la na comunidade, vendo se o roteiro estava 

claro e abarcava o estudo da realidade local. 

Nesta pesquisa-piloto, constavam q~estões em torno dos seguintes 

tópicos: habitação, lazer, trabalho, violência, educação, religiosidade, saúde, 

diversidade cultural e organização social. 

Os professores que realizariam a pesquisa piloto foram orientados pela 

assessoria da SMED para seguir o roteiro da entrevista, mas, por sua vez, 

procurar dirigir a conversa de uma forma natural, sem se restringir às questões 

de forma rígida, ou seja, sem se perder no roteiro elaborado; levantar as 

questões de forma a animar a conversa, possibilitando maiores trocas entre 

entrevistados e entrevistadores. 

Nestas orientações, foi dito que as falas dos entrevistados deveriam 

ser registradas de forma literal; impressões do pesquisador sobre as mesmas, 

deveriam ser anotadas como comentários e consideradas posteriormente. 
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Também, deveriam ser anotadas impressões diversas sobre a receptividade 

das pessoas entrevistadas, por exemplo. 

No dia 26 de agosto de 1999, os professores reuniram-se novamente 

para refletir sobre as questões para o trabalho de coleta de dados, e, 

principalmente, sobre os procedimentos da investigação que estavam 

realizando. 

O estudo de alguns encaminhamentos não bastavam para efetivar a 

pesquisa com qualidade. A assessoria da SMED foi incisiva em referendar que 

"a pesquisa científica é produto de uma investigação, cujo objetivo é resolver 

problemas ou tirar dúvidas"; faltava, portanto, assegurar que os 

encaminhamentos da pesquisa seriam abordados de forma rigorosa e a partir 

de uma metodologia adequada. Assim, relatar uma reunião de formação em 

serviço sobre a pesquisa sócio-antropológica é importante para ilustrar esta 

preocupação, pois traz várias questões de como encaminhar e proceder à 

referida pesquisa. 

A reunião realizada em 26 de agosto de 1999, iniciou-se às 1 O horas e 

15 minutos e teve como objetivo discutir vários aspectos importantes para a 

realização da pesquisa de campo. A reunião foi coordenada pela assessoria da 

SMED tendo como pauta: 

1 . Questões para reflexão: 

1. 1. O que é pesquisar? 

1.2. Por que pesquisar? 

1.3.Como pesquisar? 

1.4.Com o que pesquisar? 

1.5.Com quais recursos? 

1.6.Em que período? 

2. Postura do pesquisador; 

3.perfil provisório e hipóteses de base; 
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4.pesquisa de campo; 

S. filme: "Esta não é a sua vida" de Jorge Furtado. 

Neste momento, a assessoria sugeriu a reflexão sobre o que 

pretendíamos e como realizaríamos a pesquisa sócio-antropológica. 

A reflexão girou em torno do como pesquisar, centrando em quais 

seriam os significados da pesquisa para os professores envolvidos: população 

abrangida, prática posterior à pesquisa, postura do pesquisador- observador e 

participante ativo da pesquisa; esta discussão trouxe ao grupo a questão do 

comprometimento do pesquisador em ser ético e moralmente envolvido com os 

dados que obteria nas entrevistas. Além disso, uma questão que foi levantada 

foi se a pesquisa seria colocada a serviço da prática política da comunidade. 

Neste momento, foi pensada a pesquisa de campo em termos de 

verificar a consistência e a validade das hipóteses do perfil provisório, 

previamente elaborado. 

Foi referendado que no diário de campo, além das falas deveria 

constar uma listagem de observações, sensações e coisas inusitadas ocorridas 

no momento da entrevista. 

Depois da realização desta etapa da pesquisa, as questões elaboradas 

para a pesquisa-piloto foram aprovadas, sendo utilizadas na coleta de dados 

que ocorreu entre os meses de setembro e outubro, contando com a 

participação de todos os professores da escola. 

As questões do roteiro da pesquisa sócio-antropológica constam em 

anexo nesta dissertação (Anexo A) . 
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No dia 16 de novembro de 1999, tínhamos realizado 30 entrevistas; foi .,.n. 
novamente clareado o papel da pesquisa e foram retomados os passos que 

norteariam o nosso trabalho a partir dos dados levantados. 

Os rofessores organizaram-se em grupos para selecionar falas --- - ~ 

significativas que possibilitariam realizar a leitura da realidade local, a partir das 

temáticas já citadas. 

Estes grupos, depois de selecionarem falas significativas reuniram-se 

no coletivo para apresentá-las. Exemplos são as seguintes falas selecionadas 

em relação à temática educação: 

''A educação vem de casa. Fora de casa deveria ter mais cursos." 

''Se não souber{mos] educar em casa, a escola não consegue educar 

sozinha." 

"O que ajuda na educação é o acompanhamento de pais e professores, 

ensino melhor, mais conversa, mais envolvimento dos alunos." 

"O que atrapalha na educação é a televisão, amigos, família 

desequilibrada, não ter nada para se distrair, descaso pelos valores ... " 

Foram selecionadas outras falas que, no coletivo de professores 

demarcaram o que era a maior dificuldade encontrada na comunidade, ou qual 

a contradição existente entre estas falas que deveria ser trabalhada na escola, 

enquanto currículo escolar. Destaco as seguintes: 

"A dificuldade do pobre é lutar para viver ou para não morrer". 

Esta fala aponta a leitura de mundo vivida pelos sujeitos nas lutas 

diárias para sobreviver às condições de pobreza e de violência social , assim 

como, a dificuldade e a necessidade da comunidade organizar-se para 

transformar a realidade em que vivem. 
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"Acredito mais em chás e conselhos antigos". 

É importante salientar esta fala, pois aponta as condições dos serviços 

de saúde oferecidos à população no bairro. 

"A faixa é a fronteira". 

Esta fala refere-se à avenida que divide o bairro entre Restinga Velha 

e Restinga Nova, demarcando um aspecto de territorialidade entre os 

moradores. 

"Todo mundo se dá bem mas cada um no seu canto". 

Aqui é feita uma referência quanto às relações de vizinhança, onde os 

sujeitos 'se dão bem', porém, cada um dentro do seu terreno, envolvendo-se 

com seus familiares, sem, portanto, tomar ciência do que ocorre de positivo ou 

negativo nos arredores de sua casa ou no bairro. 

"É nós dois pareio''. 

Esta fala diz respeito às relações de gênero ao afirmar que, nesta 

família, tanto o homem, quanto a mulher, são responsáveis pelo sustento dos 

filhos e da organização da casa. 

"Todo mundo tem direito a ( ... ). Mas o pessoal não participa. Tá 

acostumado a ser mandado". 

"Tem o prefeito da vila que manda e desmanda". 
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Os sujeitos da comunidade do bairro têm conhecimento de que 

possuem direitos, porém po~suem dificuldades em organizarem-se para 

reivindicá-los, dependem de líderes locais, que, muitas vezes, não promovem 

discussões amplas com a participação de toda a 'vila', por exemplo. Verificou

se que poucos têm participado das reuniões que revertem em melhorias para a 

totalidade da população desta localidade, em especial. 

A investigação demonstrou que havia uma separação acentuada entre 

os habitantes da Restinga Nova e da Restinga Velha e, principalmente, entre o 

que era dito quanto à participação nos movimentos populares de luta para a 

melhoria do local onde viviam. 

Observou-se, conforme já constava no perfil inicial da comunidade da 

Restinga, que apenas alguns participam das decisões, e que, este panorama 

poderia ser modificado. Assim sendo, esta pesquisa que foi elaborada pelo 

coletivo de professores, onde, inicialmente, em pequenos grupos discutiram 

temáticas relevantes do contexto social local, para elaborarem questões para a 

comunidade, resultou no levantamento de falas significativas na tentativa de 

compreender a realidade da comunidade escolar estudada. 

Foi observado que apesar de existir a participação da comunidade nas 

reuniões do orçamento participativo (OP), por outro lado, nada a este respeito 

era dito nas falas desta comunidade. A realidade da participação da 

comunidade não era confirmada nas entrevistas. Chegava-se assim a um 

ponto polêmico, que promoveu a reflexão entre os professores. Neste 

momento, surgiu a idéia de levarmos a questão à comunidade escolar em uma 

assembléia geral. 

Na assembléia, foram apresentados aos pais os cartazes resultantes 

dos registros das falas selecionadas pelos professores; foram lidas e, em 

seguida, foram colocadas as seguintes questões para os pais refletirem e 
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colocarem as suas opiniões: "Era isso o que realmente estava acontecendo ou 

não? Como eles enxergavam estas falas?" 

A partir deste momento foi possível perceber que, apesar de existir 

uma participação no OP por parte da comunidade local, esta participação não 

contemplava a maioria dos sujeitos, que ficavam à margem deste movimento, 

conforme é relatado por um professor: 

"Não dá pra a~sociar que as pessoas não tinham vontade de participar, 

mas é que muitas coisas aconteciam às escuras, o presidente da 

associação não tinha a perspectiva de convidar e mobilizar a comunidade 

para as reuniões, para participarem efetivamente; isso foi relatado pelos 

pais. Então se analisou e vimos um problema estrutural, como a vila se 

organizava nesta questão, quanto à sua vida ativa, política."(Professor G) 

A realidade do bairro Restinga apontou que muitos estavam ali há 

pouco tempo, estavam se adaptando ao local e que as famílias estão em 

constantes movimentos migratórios entre diferentes cidades do Estado do Rio 

Grande do Sul e entre diferentes bairros de Porto Alegre. Este dado é apontado 

nas falas coletadas nas entrevistas e nos registros de transferência da 

secretaria da escola. 

Havia uma dúvida quanto á participação ou não da comunidade local 

nos processos coletivos de decisão e de encaminhamento das melhorias no 

bairro. A pesquisa demonstrou que a participação era pequena, contrariando 

afirmações de que havia muita participação. Chamada uma assembléia da 

comunidade escolar, esta validou os dados da pesquisa, constatando-se que 

seria meta futura trabalharmos pelo comprometimento da população nas 

mudanças da localidade. 
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O foco do complexo temático foi assim construído, tendo como tema 

central: "A ressignificação da identidade individual e social do morador da 

Restinga". 

O tema integrador da pesquisa sócio-antropológica surgiu do foco na 

questão da identidade: como este sujeito conhece o meio e quais são as suas 

relações na comunidade local, ressignificando, portanto, o seu papel de 

cidadão, morador e responsável pelo espaço e tempo vividos no bairro. 

5.3.2 Desdobramentos da prática coletiva de construção 

do currículo na escola 

Enquanto não havia sido elaborado o complexo temático, trabalhou-se 

com a identidade do aluno e da escola, desenvolvendo-se uma prática 

pedagógica onde os sujeitos deveriam assumir as suas identidades ---- - -
apropriando-se de um espaço novo - a escola - diferenciado dos demais 

existentes; ou seja, o objetivo era que houvesse uma escola que pautasse as 

suas ações em torno da inclusão de todos os sujeitos. 

Este processo de ocupação dos espaços da escola foi acontecendo e 

continuou com a vivência da pesquisa sócio-antropológica e com a definição de 

um currículo para esta comunidade escolar que crescia. 

Definir o foco do complexo temático, no final do ano de 1999, não 

resultou no fechamento da proposta curricular em discussão. Foi necessário -que o coletivo de professores se reunisse outras vezes para elaborar os 

princípios curriculares que norteariam cada área do conhecimento da proposta 

político-pedagógica da escola, assim como, elencar os conceitos que 

embasariam as práticas pedagógicas subseqüentes. 

• 
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E, conforme explicitou outro professor, quanto ao que tínhamos que 

fazer na escola a partir da formulação do foco do complexo temático, temos a 

idéia de que o coletivo de professores estava atento às suas responsabilidades 

na prática pedagógica que iria desencadear: 

"O que vamos fazer para melhorar a realidade apontada pelo Complexo 

Temático? Já abordamos isso( ... ), Quat é a participação dos pais dentro 

da escola, a gente já tem metas de ação para isso? Encontramos nas 

falas de uma das famílias que quer sair da Restinga [pois], 'isso aqui não 

é futuro!'. Outros tantos disseram que querem permanecer... Nosso 

trabalho será o de modificar aquela relação com o bairro. Pelo que vimos, 

todos estão acostumados a serem mandados, porém tem alguém que diz 

'a culpa é nossa, é nós que não participamos!" (Professor H) 

Estas contribuições traduzem os objetivos da escola de proporcionar 

aos sujeitos da comunidade escolar um espaço diferenciado, onde possam 

iniciar e continuar a sua construção enquanto cidadãos. 

A elaboração do complexo temático resultou numa representação 

gráfica29 que possibilitava aos sujeitos da comunidade escolar visualizar o que 

estaria envolvido neste processo de ressignificação do morador do bairro 

Restinga. Esta representação gráfica const~ nesta dissertação no anexo 'C' e 

contém os princípios de cada área de conhecimento e os conceitos-chave que 

seriam trabalhados no currículo da escola. 

Os princípios de cada área do conhecimento foram elaborados por 

grupos de professores que organizaram-se conforme as áreas de suas 

formações universitárias. O texto dos princípios elaborados está assim descrito: 

29 O rascunho da representação gráfica do CT foi criado por este professor-pesquisador, sendo aprovado 
pelo coletivo de professores e, posteriormente, ' arte-digitalizada' pelo artista plástico Sr. Péricles Lopes 
Gornide. 
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EXPRESSÃO: "A valorização e a ressignificação de leituras de mundo 

através das inter-relações entre diferentes sujeitos e códigos culturais." 

CIÊNCIAS SÓCIO-HISTÓRICAS E CULTURAIS: "A formação da 

identidade social e individual do cidadão como sujeito participativo e agente 

transformador no seu tempo e espaço histórico." 

PENSAMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO: "A resolução de situações da 

vida cotidiana passa pela utilização de conceitos lógico-matemáticos, 

socialmente construídos, que são importantes para a ressignificação do 

indivíduo enquanto ser social. " 

CIÊNCIAS FÍSICAS. QUÍMICAS E BIOLÓGICAS: O estudo do 

ambiente ressignifica e amplia as relações do sujeito na natureza, despertando 

a consciência de responsabilidade coletiva e inserção no meio." 

Os conceitos arrolados para constar como base curricular na proposta 

político-pedagógica da escola foram: tempo, espaço, relações, 

transformação, preservação, qualidade de vida, expressão, liberdade, 

trabalho, movimento, cidadania, ação, inclusão e alteridade. 

Como exemplo de atividades que seriam desencadeadas para dar 

conta dos conceitos citaremos o rol construído sobre os conceitos de tempo e 

espaço. Esta exemplificação traduz uma parte do que viria a ser a construção 

em cima de todos os conceitos já referidos no presente capítulo, porém, os 

mesmos ainda seriam constantemente trazidos à discussão em grande e em 

pequenos grupos de professores na realização dos planejamentos semanais. 

Os professores planejariam atividades sobre cada área do 

conhecimento, buscando realizar a integração entre as mesmas, vendo, por 

conseguinte, como cada uma delas poderia contribuir no aprofundamento das 

questões pertinentes que lhes cabia. 
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QUADRO 03 

1. CONCEITO DE TEMPO: 

1. 1 história da escrita; 

1.2 história de vida do aluno; 

1.3 linha de tempo; 

1.4 estudo da Restinga; 

1. 5 estudo de Porto Alegre; 

1.6 estudo da arte; 

1. 7 música, ritmo, som, - relacionar 

diferentes épocas e estilos; 

1.8 história das medidas; 

1.9 calendário; 

1.1 O organização do tempo escolar; 

1.11 resgate de brincadeiras infantis; 

1. 12 cantigas de roda; 

1. 13 folclore e lendas; 

2.CONCEITO DE ESPAÇO 

2.1 orientação espacial; 

2.2 sistemas de medidas; 
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2.3 espaços e grupos sociais: de sala 

de aula para família; 

2.4 comunidade; 

2.5 esquema corporal; 

2.6 consciência corporal; 

2. 7 espaço físico - reconstruções; 

2.8 exploração do espaço e de 

materiais; 

2.9 gênero: espaços e papéis; 

2. 1 O organização do espaço escolar. 

A trajetória de construção curricular vivida na escola proporcionou aos 

professores verificar muitos aspectos da realidade sócio-econômica-cultural 

existentes na comunidade. O coletivo de professores, durante todo o processo 

de desenvolvimento do currículo anterior ao complexo temático e após a sua 

construção, conviveu e aprendeu com os sujeitos que compõem a comunidade 

escolar. 

Esta aproximação com o cotidiano da comunidade escolar os remeteu 

a uma prática pedagógica centrada em algumas dimensões específicas que a 

caracterizaram. Verificou-se que a comunidade é marginalizada pela 

sociedade, existindo uma marcada exclusão social e econômica. Assim, se 

constatou uma 'classificação' forte e um 'enquadramento' forte, segundo a 

teoria de Bernstein. A classificação muito forte (C++) referiu-se ao grau de 

separação sócio-econômica desta comunidade, marginalizada e excluída dos 
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seus direitos básicos de cidadãos (saúde, educação, trabalho, lazer, 

alimentação ... ), assim como, o enquadramento é muito forte (J=++), pois revelou 

a forma de marginalização expressas nas falas dos entrevistados e dos alunos, 

que muitas vezes, expressaram-na ao denominarem-se "maloqueiros" ou "de 

vila", isto é, sem "voz". 

Quanto ao enquadramento, nos reportamos ao que Paulo Freire nos 

aponta na obra 'Pedagogia do Oprimido': os sujeitos marginalizados vistos 

pelos opressores como "ineptos ou preguiçosos" (FREIRE, 1987, p. 60). 

Observou-se que, em relação à transmissão do conhecimento, a escola 

pretendeu construir uma prática pedagógica não centrada no controle da 

transmissão do conhecimento exclusivo do professor, mas onde todos os 

sujeitos da comunidade escolar tivessem voz, para, através do diálogo, agirem 

na transformação desta dimensão cruel de marginalização. 

Os conceitos de classificação e de enquadramento possibilitaram fazer 

este comentário quanto ao contexto social desta comunidade. Ambos apontam 

para a construção de um novo espaço social, uma nova identidade desta 

comunidade. Vimos que a classificação forte e o enquadramento forte são 

características de divisão social, distribuindo e localizando hierarquicamente os 

sujeitos na sociedade, que, pela ação da escola, sofreu um abrandamento. 

O trabalho que se seguiu na escola foi o de diminuir a marginalização 

destes sujeitos, numa ação centrada no enfraquecimento da classificação e do 

enquadramento, através de uma prática pedagógica voltada à formação de 

sujeitos com uma identidade marcada pela construção coletiva e pela 

solidariedade, capazes de buscar a transformação social e a melhoria das suas 

condições de vida. 

Um maior detalhamento dos conceitos de classificação e de 

enquadramento será desenvolvido no capítulo seguinte, onde a prática 

pedagógica da escola será analisada. 
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A educação é uma arte. O educador é 

um artista. (ALVES, 1999, p. 39) 
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CAPÍTULO 6 

A ESCOLA E SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

ANÁLISE BASEADA EM CONCEITOS DE BASIL 

BERNSTEIN 

Na escola pesquisada discutirei dois momentos no processo de 

construção curricular: um deles, no ano de 1999, marcado pela ausência de um 

currículo pré-determinado, onde as circunstâncias locais levaram os 

professores a um processo de definição sobre o que viria a ser desenvolvido 

em sala de aula; o outro momento, iniciado no segundo semestre do ano letivo 

de 1999, quando a escola foi se organizando através do coletivo de 

professores, para definir o currículo a partir de uma pesquisa de campo, 

conhecendo a realidade local de forma mais profunda e, assim, definindo qual 

seria o tema central a ser abordado no desenvolvimento de um currículo 

significativo para esta comunidade escolar. No quadro analítico (às páginas 

169-170) os dois momentos são indicados pelos anos de 1999, o primeiro, e, 

2000, o segundo. 

Os dois momentos de construção curricular vividos na escola, um sem 

a usual listagem prévia de conteúdos, e outro por um processo diferenciado de 

construção do currículo via pesquisa sócio-antropológica, serão analisados 

utilizando-se os conceitos de classificação e de enquadramento, bem como 

serão apreciadas as características do currículo que se aproximam de um 

código de coleção ou de integração desenvolvidos por Basil Bernstein. 
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6.1 O currículo de 1999: professores refletindo sobre o 

seu cotidiano profissional 

As questões da entrevista re~lizada com os professores para efeitos 

desta dissertação abarcaram a estrutura curricular; os professores 

entrevistados relataram as suas percepções sobre o currículo na escola e suas 

práticas pedagógicas atuais. Estas questões possibilitaram analisar vários 

aspectos do currículo escolar desenvolvido pelos professores. Apresentaremos 

as reflexõe& dos professores. quanto ao que pensam sobre o currículo a 

respeito dos quatro aspectos descritos nesta seção. 

A entrevista semi-estruturada, em um dos seus aspectos, contemplou o 

tema currículo escolar como categoria a ser investigada. Os professores 

apontaram. as suas construções em torno deste tema, enfocando quatro eixos 

centrais: a existência ou não de uma obrigatoriedade curricular a ser 

desenvolvida e, se este currículo estava atrelado à determinações da SMED, 

enquanto órgão oficial controlador das políticas educacionais existentes; o 

segundo . eixo de análise está relacionado a quem define o currículo a ser 

desenvolvido na escola; o terceiro eixo refere-se ao controle maior ou menor do 

professor sobre a "seleção, organização, ritmagem e organização do tempo" do 

currículo a ser desenvolvido pelo professor na sua prática pedagógica 

(DOMINGOS et ai., 1985, p. 154); e, por último, a reflexão encaminhada junto 

aos professores referiu-se à relevância do currículo desenvolvido na escola 

para o futuro ocupacional dos alunos. 

Para buscar elementos explicativos e que possibilitassem uma 

compreensão do que estava sendo realizado na escola, foram selecionadas 

algumas falas relevantes dos professores quanto aos quatro eixos relativos ao 

currículo escolar. Os professores relataram como estavam percebendo e 

desenvolvendo o currículo na escola pesquisada. 
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6.1.1 Obrigatoriedade do currículo 

Esta questão buscou verificar se havia ou nã~ uma obrigatoriedade 

curricular a ser trabalhada na escola. Os professores30 expuseram o seguinte: 

PROFESSORA 01: "A gente começou a trabalhar com a identidade do 

aluno e da escola, ( ... )e, . em cima disto, se trabalhou os sons, som da 

letra, para a criança ligar a letra ao som para a formação das palavras, o 

tema foi basicamente este. Depois entra~am os animais, passeios, assim, 

tudo dentro do tema inicial, com muita música. Agora com o projeto do 

Mário Quintana [O projeto 'Mário Quintana', referido pela professora, foi 

um estudo desenvolvido pelo coletivo de professores sobre os hábitos e 

os costumes de antigamente, onde as atividades desenvolvidas em sala 

de aula e na escola, num todo, buscaram relembrar alguns jogos e 

brincadeiras da época em que o poeta foi criança], trabalhamos 

abordando como é que se brincava com as canções tipo Terezinha de 

Jesus, por exemplo." 

PROFESSORA 02: "Eu acho que o conteúdo básico a ser desenvolvido 

com a criança da classe popular é a questão da leitura, numa visão bem 

ampla. Uma leitura que abranja uma leitura de mundo, a leitura do espaço, 

a leitura da palavra. Não apenas a decodificação, mas sim aquela leitura 

que analisa, que transforma, que sugere, quando a leitura adquire 

significado ... diante das situações, diante do mundo, para que a criança 

tenha posições, tenha idéias, formule opiniões a respeito de ... Isso pra 

mim se chama pensar. E eu sou capaz de auxiliar a criança a desenvolver 

o pensamento, principalmente, dentro da educação popular ... , eu estou 

sendo um bom educador." 

30 Os professores que participaram da entrevista semi-estruturada em 1999 e do relato de situações de 
aprendizagem no ano de 2000, desenvolviam os seus trabalhos nos respectivos ciclos e turmas: Professora 01-
1 o ciclo/turma de A2; professora 02 - 1 o ciclo e 2° ciclo/turma de A2 e turma de progressão; professora 03 - 2° 
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PROFESSORA 03: "( ... )Do meu ponto de vista [há] uma visão avançada do 

currículo, do planejamento, da organização curricular; a gente pensa o 

currículo de uma forma dinâmica, muito ligada a um entendimento, à 

compreensão de sua vida e de seu contexto." 

PROFESSOR 04: "Eu entendo que a Educação Física tem de trabalhar os 

elementos da cultura corporal, que são construídos historicamente: o 

jogo, a ginástica, a dança, a capoeira, os esportes; estes seriam os 

conteúdos, ou seja, devemos ir contextualizando os alunos, dentro do 

ambiente sócio-político-cultural, possibilitando, dentro desta proposta, 

que estes alunos consigam se enxergar, e que consigam enxergar o 

mundo e, que consigam, a partir daí, criar uma nova visão de mundo para 

transformá-lo.( ... ) Então é por aí que a gente perpassa todas as questões 

do processo ensino-aprendizagem. Tenta-se trabalhar por isso." 

PROFESSORA 05: "0 ideal é atender toda necessidade e interesse delas 

[crianças], proporcionar que eles possam fazer a construção daquilo que 

elas realmente precisam, com muito significado para a vida delas: a 

formação de hábitos, a formação de habilidades, levando-as a adquirirem 

autonomia para suas construções próprias." 

PROFESSORA 06: "A gente percebe que a maioria dos professores 

trabalham na área da expressão, na questão da produção de texto 

mesmo, da alfabetização, da produção escrita, ( ... ) E nas questões da 

matemática, trabalhando em cima de histórias matemáticas ( ... ); todo 

mundo vai trabalhar subtração, a divisão, a gente tem conseguido fazer 

com que os professores até superem isto." 

As professoras '03 e 05' expressaram em suas falas a preocupação de 

que o currículo desenvolvido esteja relacionado ao mundo da vida dos alunos, 

ciclo/turma de progressão; professor 04 - 1° e zo ciclos/área de expressão; professora 05 - SEJA e equipe 
diretiva; professora 06 - equipe diretiva 
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a prática pedagógica possibilitando ao aluno relacionar os conceitos estudados 

ao cotidiano, às relações interpessoais, _à vida fora da escola. 

É estabelecida a relação entre a prática pedagógica e o cotidiano dos 

alunos, as áreas do conhecimento serdo trabalhadas de forma interdisciplinar, 

não fragmentadas, podendo, o conhecimento lógico-matemático ser trabalhado 

de modo a estar vinculado ao desenvolvimento de outras competências, como: 

linguagem, sócio-história, arte-educação e demais saberes necessários à 

formação global dos sujeitos. 

Observou-se que, na escola, como já foi dito anteriormente, mas agora 

através das falas dos professores, não existia um currículo obrigatório. O que 

se percebeu foi uma preocupação voltada à significação dada ao currículo, isto ~ 
é, que este fosse significativo para os sujeitos, resultando em estudos voltados 

ao cotidiano e que proporcionassem, através da apropriação do conhecimento, 

uma melhoria na qualidade de vida dos sujeitos. 

A professora O 1 trouxe a questão de, coletivamente, ter sido levantado 

o tema da 'identidade dos alunos e da escola', sendo este o tema central do 

ano de 1999. 

Os demais professores elaboraram suas falas sobre a necessidade de 

conhecer (ler) o mundo próximo e o mundo de uma forma mais abrangente. 

A professora 06 trouxe a questão das disciplinas curriculares, 

enfocando áreas do conhecimento e práticas pedagógicas desencadeadas na 

escola, trazendo, em seguida, a necessidade que este isolamento entre as 

disciplinas seja superado. Mais adiante, na entrevista com esta professora, ela 

colocou que, somente através da garantia de existirem reuniões coletivas de 

planejamento e discussão das práticas pedagógicas, poderiam proporcionar a 

superação da fragmentação do conhecimento. 
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6.1.2 Definindo o currículo 

Os professores relataram o que buscaram contemplar em suas práticas 

pedagógicas: 

PROFESSORA 01: "[Busca] trabalhar de acordo com a realidade deles, 

perto deles. ( ... ) Um professor tem uma responsabilidade maior ainda, fico 

me perguntando, o que eu deixei pra trás e até onde eu fui?" 

PROFESSORA 02: "( ... )eu acho que a gente tem que oferecer na escola as 

ferramentas necessárias para que o aluno se construa enquanto sujeito 

participante da realidade, ou seja, ele tem que estar numa posição e 

conseguir sair dela através daquilo que aprendeu." 

PROFESSORA 03: "O currículo ideal é aquele que tem que fazer pensar, 

que leva a formar um cidadão crítico, autônomo. Preocupamo-nos em 

formar um sujeito que saiba falar, que saiba se posicionar, que se 

desenvolveu, que se aprimorou, que aperfeiçoou a sua linguagem, que 

saiba pensar; deste modo, ele vai saber se movimentar dentro de 

qualquer outro currículo, porque a essência foi trabalhada, a essência foi 

desenvolvida através destes valores que eu citei, . que para mim são 

essenciais: o ser crítico, pensante, saber analisar, questionar, perguntar, 

interrogar. Este aluno se adapta a qualquer currículo." 

PROFESSOR 04: "Eu acho que [o currículo] é isto, exercer a sua 

cidadania, saber trabalhar com o coletivo, saber trabalhar com a derrota e 

com a vitória, saber que estas duas coisas se apresentam no nosso 

mundo, onde e quando ocorrem e de que forma podemos tratá-las ( ... ). 

Trabalhar na proposta da inclusão e não da exclusão, ou seja, nós temos 

que nos aproximar e não nos distanciarmos cada vez mais, e não nos 

fecharmos em nosso individualismo; nós queremos a coletividade, 

trabalho coletivo, pessoas junto, pensando, jogando, mas nunca vendo 
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os seres humanos uns contra os outros. Podemos ter idéias diferentes, 

mas estas idéias devem ser colocadas em pauta, em diálogo, para que 

consigamos conversar sobre isso; até pode ser um jogo corporal, mas 

que possamos sair dali e darmos um aperto de mãos." 

PROFESSORA 05: 1Desenvolver] um processo de ensino e aprendizagem 

com mais significação, com mais construção, muita socialização dos 

saberes, isto é importantíssimo; aí você vai conseguir com que estas 

crianças se sintam mais felizes, mais questionadoras, mais críticas, mais 

criativas; neste momento em que elas se tornam tudo isso, elas vão 

solicitar coisas conforme elas necessitam, elas vão avançando e nós 

vamos ter que estar reformulando, nós vamos ter que estar reconstruindo 

constantemente e socializando o que nós já temos;( ... )nós precisamos 

construir coletivamente." 

PROFESSORA 06: "Esta questão da divisão por disciplinas é uma coisa 

que me incomoda bastante; mesmo a gente trabalhando com esta 

proposta da prefeitura, que apresenta o conhecimento em grandes áreas, 

( ... ) a gente ainda cai na questão da divisão em disciplinas. ( ... )A gente já 

consegue condensar algumas disciplinas e formar algumas grandes 

áreas; mesmo assim, a gente ainda comete o erro de dividi-las em 

disciplinas depois." 

Novamente, ao discorrerem sobre um currículo ideal a ser 

desenvolvido na escola, os professores apontam para a proposta freireana de 

dar significado ao currículo escolar. 

Esta contextualização do currículo na escola tem como objetivo 

proporcionar aos alunos a reflexão constante sobre o contexto onde vivem, 

levando-os a apropriarem-se do conhecimento historicamente construído para, 

dentro das práticas pedagógicas que vivenciam, tornarem-se críticos e 

questionadores, em suma, cidadãos conhecedores de sua história e 
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comprometidos com a transformação do mundo para que seja oportunizada 

qualidade de vida para todos. 

6.1.3 Organização, seleção e seqüência do currículo 

Os professores expuseram em suas falas como é realizado o processo 

de organização, seleção e seqüência do currículo desenvolvido na escola: 

PROFESSORA 01: "( ... )Quem define o currículo são os professores, é 

feito por nós, temos autonomia, temos que ter boa vontade e fazer bem 

feito. Um professor tem uma responsabilidade maior ainda. Eu sinto 

assim, é mais preocupante ainda. O que é que eu estou deixando para 

trás? Até onde eu fui?" 

PROFESSORA 02: "Não existem assuntos privilegiados; não existe um 

assunto que é prioridade. Não existe um determinado conteúdo que tem 

que ser dado; existe uma flexibilidade de acordo com o grupo que está 

estudando em determinado momento. Isso é uma coisa que varia de ano 

para ano, que varia de turma para turma, de ciclo para ciclo. O currículo é 

flexível." 

PROFESSORA 03: "Cada escola deve ter esta autonomia, cada escola 

trabalha com um universo diferenciado, então, ele não pode de forma 

alguma ser um currículo único( ... ); atendendo às peculiaridades locais, 

ele automaticamente terá de ser diferenciado." 

PROFESSOR 04: "Somos nós profissionais que definimos o currículo! Na 

realidade, posso encontrar uma prática de outro colega bem diferenciada 

da minha; por exemplo, um visando o esporte e o treinamento esportivo, 

visando trabalhar somente para a formação de equipes dentro da escola, 

que é uma perspectiva que eu não tenho.( ... ) Quem constrói é o professor; 
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claro, tentando se apoiar no projeto político-pedagógico da escola, no 

trabalho conjunto com os demais professores. Neste sentido tem que 

acontecer." 

PROFESSORA 05: "Quem determina o conteúdo para o ensino 

fundamental é o coletivo: professores, pais, alunos, funcionários que 

estão engajados nesta proposta e que tem clareza de seu papel ali. Eles [a 

comunidade escolar] vai oportunizar para que haja um intercâmbio, uma 

integração maior. logicamente, o que a gente quer? É preparar o nosso 

aluno para conviver nesta sociedade aí fora, como cidadão 

comprometido, responsável e, realmente, que conquiste seu espaço e não 

imponha, que possa ter relações mais saudáveis na sociedade onde ele 

está." 

PROFESSORA 06: "Eu acho que é a comunidade, é o coletivo dos 

professores. E, determinante para este currículo, são os espaços e 

encontros pedagógicos que se têm para discussão durante o ano letivo." 

Os professores entrevistados explicitaram que é o professor quem 

define e organiza a seqü~ncia do currículo escolar. A palavra 'autonomia' traz o 

significado de força e controle dentro da prática pedagógica, onde os 

professores determinam o que e como desenvolverão as suas aulas. No caso, 

os professores expuseram que estas definições passaram por uma construção 

coletiva, onde o coletivo determina, num trabalho conjunto, o currículo a ser 

desenvolvido. 

Neste contexto, as relações coletivas estabeleceram qual o currículo 

que seria trabalhado, não sendo o órgão oficial quem determinou previamente --
uma dada listagem de conteúdos. 
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6.1.4 O currículo e o futuro ocupacional dos alunos 

Os professores fizeram as seguintes reflexões quanto ao currículo que 

desenvolviam e ao relacionamento deste com o futuro ocupacional dos alunos: 

PROFESSORA 01: "Na aprendizagem geral e específica, a gente tem 

muito a visão de que eles tem que aprender no sentido de ser útil para 

eles; não no sentido de aprender as letrinhas pelas letrinhas, os números 

pelos números, [trata-se de] uma construção. Eu tenho a idéia da leitura 

do mundo( ... ). Trabalhar pra realidade." 

PROFESSORA 02: "No momento em que ela consegue se colocar diante 

daquilo que ela diz, diante daquilo que ela pensa, diante daquilo que ela lê 

no mundo, ela vai saber sair das situações, ela vai saber se defender, ela 

vai saber lutar, batalhar, procurar aquilo que ela quer, aquilo que ela acha 

importante." 

PROFESSORA 03: "Se eu estou alfabetizando, eu tenho que alfabetizar 

em todas as linguagens. Eu tenho que saber ver o mundo, eu tenho que 

saber ouvir o mundo; então, se eu estou fazendo um pouco disso, eu 

estou preparando o meu aluno para o mundo do trabalho. Fazendo esta 

leitura, tentando sempre fazer uma leitura do mundo que, como dizia o 

grande mestre, 'uma leitura do mundo que preceda a leitura da palavra'." 

PROFESSOR 04: "( ... )A gente quer através das práticas corporais que o 

aluno consiga entender o mundo que está a sua volta, se situar nesse 

mundo, para, a partir daí, intervir neste mundo a fim de conquistar a 

transformação. Porque não é somente sabendo, lendo e escrevendo que 

este corpo vai conseguir, de certa forma, se situar, se visualizar, enxergar 

o mundo e transformá-lo. 
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PROFESSORA 05: "A gente também pode fazer com que a criança se 

sinta um agente transformador da sociedade, também se sinta um 

construtor de seu saber e que ela veja que o seu saber foi valorizado, não 

foi desvalorizado; ao contrário, foi aperfeiçoado e foi muito mais que isto, 

foi aprofundado. No momento em que nós fragmentamos o 

conhecimento, nós não tornamos um homem livre e cidadão, nós o 

tornamos um robô, coisificamos, porque o que ele precisa realmente é ter 

habilidades, onde ele também vá à luta, procurar o que ele necessita( ... ) 

[Nosso objetivo] é uma prática efetiva fazendo com que o aluno torne-se 

este ser com mais autonomia e com mais compromisso com aquilo que 

ele realmente precisa." 

PROFESSORA 06: "É importante que a gente tenha a participação de toda 

a comunidade escolar: funcionários, professores, equipe diretiva, alunos, 

os pais e os vizinhos, pra que a gente possa exercitar novas relações e 

fazer uma construção de uma proposta democrática, conseguindo, então, 

trabalhar pra formação desses sujeitos que serão críticos e capazes de 

tomar decisões." 

Os professores expuseram as suas reflexões em torno do currículo a 

ser trabalhado, as suas concepções de currículo e os objetivos com que 

realizam as suas práticas pedagógicas. 

Sendo que os professores legitimaram as suas posições ideológicas, 

afirmando as relações entre o conhecimento do mundo e a formação de 

habilidades e, principalmente, o desenvolvimento de um trabalho voltado a 

proporcionar aos sujeitos "ferramentas" para que possam fazer escolhas e lutar 

pelo que acreditam. 
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O exercício da democracia é colocado como uma das formas que a 

escola dispõe, através de suas práticas pedagógicas para a realização 

profissional futura. 

ARROYO ( 1991 , p. 51) aponta que a escola "necessária ao operariado 

teria que garantir o espaço para ser o trabalhador pensante". Pelo que foi 

relatado e pela observação diária nesta escola, dou o depoimento de os 

professores não só defendem tal perspectiva, mas ela é colocada em prática 

em sala de aula. 

6.2 O currículo de 2000: práticas pedagógicas após

construção do complexo temático 

VEIT (1980, p. 193) escreve que a "ação educativa se dirige a um ser 

livre, histórico e social( ... ), a educação se situa no terreno da ação, portanto 

prática. " É com esta perspectiva que relataremos a prática pedagógica pós

complexo temático; numa complementação da entrevista realizada no ano de 

1999. 

Anteriormente relatamos como os professores entrevistados concebiam 

o currículo escolar, agora descreveremos suas práticas no ano 2000, relatadas 

a partir da seguinte questão: 

"0 complexo temático pr_op1c1a um novo olhar ara o currículo 

desenvolvido na escola. Esta é a proposta político-pedagógica da Escola 

Cidadã. Gostaria de pedir a você, educador, para contar/escrever sobre 

situações de ensino-aprendizagem (máximo três) elaboradas e 

desenvolvidas com alunos levando em conta a construção do complexo 

temático da escola Mário Quintana." 
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Dos seis professores entrevistados, cinco contribuíram com esta 

proposta, elaborando um texto onde relataram suas experiências no início do 

ano letivo de 2000 quando o complexo temático começou a ser colocado em 

prática. A professora que não respondeu esta pergunta não estava em sala de 

aula durante a pesquisa. 

Apresentaremos as práticas pedagógicas dos professores a partir do 

complexo temático. Estes relatos de experiências de sala de aula trouxeram 

aspectos relevantes quanto à criação de situações de aprendizagem e de 

desenvolvimento de um determinado currículo nas diferentes áreas do 

conhecimento. 

PROFESSORA 01: 

Situação n° 1: "Realizamos um passeio com a turma visitando alguns 

pontos importantes de Porto Alegre, proporcionando várias situações de 

ensino-aprendizagem envolvendo o Complexo Temático da nossa escola. 

O principal objetivo dessa vivência foi a conscientização de que a 

Restinga, local onde moram, é um pedacinho de Porto Alegre. Viram uma 

fita de vídeo e a confrontaram com a realidade. A construção de um 

álbum foi uma atividade que proporcionou: leitura e escrita, desenho, 

música e dança, construção do número (relação termo à termo, partes de 

um todo ... )." 

Observa-se que foram desenvolvidas três áreas do conhecimento 

nesta atividade: a sócio-histórica, a expressão e a matemática. 

Situação n° 2: "A nossa escola fica aos pés do Morro São Pedro, sendo 

que este faz parte de um projeto de preservação ambiental devido às suas 

matas nativas e ao bugio ruivo que o habita. Foi realizado, com os 

professores de educação física e artes, um breve reconhecimento da base 

desse morro. Em sala de aula, numa explosão de idéias, os alunos 

colocaram os tipos de animais que vivem e que imaginavam que existia 
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no morro. Os tipos de plantas, como bananeira e milho, foram 

destacadas. A importância dele ser preservado e de fazer parte da 

Restinga foi destacada. Desenharam e escreveram sobre o morro num 

cartão e colaram, contando uma história, num cartaz, com o desenho do 

mesmo. Construiu-se o jogo da trilha para chegar ao topo do morro. Cada 

aluno de um grupo, sorteado por cores, atirava o dado e, conforme o 

número, saltava espaços numa trilha feita com jornal no chão. Depois 

comprava o mesmo número de pedrinhas de cartolina colorida conforme 

a sua cor e colava no morro desenhado num cartaz. Após todos terem 

participado, somou-se a quantidade de cada cor para ver quem fez a trilha 

com mais pedras. Esse jogo envolveu: socialização, construção do 

número, cores, expressão corporal, cuidados ao subir o morro, 

preservação, artes." 

A atividade acima apresenta todas as áreas do conhecimento: 

expressão, sócio-histórica, ciências e matemática. 

PROFESSORA 02: 

Situação n° 1: "Leitura e debate do texto 'Adolescência' escrito por mim 

[pela professora]. O texto serviu para desencadear uma série de atividades 

nas vãrias áreas do conhecimento, por exemplo, na matemática, pôde-se 

fazer comparações entre as várias idades dos alunos em questão, 

diferentes medidas: peso, altura, etc; em ciências foi feito o estudo do 

corpo e suas transformações; em sócio-históricas, a linha do tempo, 

datas de nascimento, aniversários, história da adolescência ao longo dos 

tempos; ( ... ) em expressão, exploração do texto gramaticalmente, 

vocabulário, interpretação, debate, comparação com a realidade de cada 

um ... É importante dizer que durante todo o estudo há uma inter-relação 

das diferentes áreas nas discussões e descobertas, a chamada 

interdiscipl inaridade." 
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Situação n° 2: "Ouvir a história: 'Marcelo, marmelo, martelo'. O livro traz a 

questão de um menino que queria nomear os objetos do mundo a sua 

volta de acordo com a sua lógica. Por exemplo: Cadeira, para ele, era 

sentador. Convencido de que estava certo passou a usar o seu próprio 

vocabulário e não foi compreendido pelas pessoas de sua convivência. 

Após contar a história, pudemos, em grupo, criar novos nomes para as 

coisas que estavam a nossa volta, descobrir o que os colegas achavam 

de toda a história, reescrevê-la com o novo vocabulário da turma, 

questionar a importância da linguagem como forma de comunicação e a 

importância de se convencionar as coisas para que possa haver um 

entendimento universal. Este livro abriu um imenso leque de 

possibilidades de estudo, como: as regras de sala de aula, a nomeação 

dos objetos na sala de aula, a discussão sobre a importância da 

comunicação escrita ... " 

As atividades desenvolvidas pela professora revelaram uma integração 

de todas as áreas do conhecimento na primeira atividade e, na segunda 

atividade, são relacionadas as áreas expressão e sócio-histórica. 

PROFESSORA 03: 

"A proposta de trabalho foi desenvolvida com duas turmas de 3° ano do 11 

ciclo nas áreas de Expressão e Ciências Sócio-Históricas e Culturais. 

Denominamos este 'recorte' do complexo temático de 'Por que existem 

Leis?' Ao construirmos as regras da escola e da sala de aula, nos 

encaminhamos para estudar as formas de construção das Leis da cidade, 

abordando o enfoque da construção da cidadania. Atividades realizadas: 

1.Roteiro da entrevista à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, visita 

agendada; na oportunidade, além da visita participamos de uma plenária 

onde a presença dos alunos foi citada (sem dúvida, um momento 

significativo de valorização da cidadania, dos nossos alunos que muitas 

vezes sentem-se excluídos, à margem); 2. Relatório da visita através da 
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construção com sucata do trajeto da escola até a Câmara, e também do 

relatório escrito; 3. Os relatórios foram corrigidos e reescritos pelos 

próprios alunos; 4. Começamos a conversar em aula sobre as Leis que 

existem e não são cumpridas (direito à moradia digna, direito à saúde, 

transporte, educação, etc) As crianças ilustravam com suas próprias 

vivências. Tomamos como fonte de consulta a Constituição Federal 

(estas discussões aconteciam nas rodas de conversas, momento 

privilegiado da aula); 5.Trabalhamos com a construção de acrósticos e 

com a construção de um livrinho denominado: 'Livro dos Direitos', onde 

líamos, escrevíamos, consultávamos, etc.; 6. Fizemos um levantamento 

dos locais onde poderiam ser confeccionados documentos (Carteira de 

Identidade, Carteira Profissional, Título de Eleitor, etc). Fizemos cartazes 

e espalhamos pela escola, divulgando estes endereços; 7. As crianças 

aprenderam a escrever uma petição e escreveram suas próprias petições 

de acordo com suas vivências e observações do contexto; 8. 

Desmistificação do Conselho Tutelar, visto por esta comunidade como 

órgão punitivo; 9.Confecção de cartazes sobre os direitos da criança 

(muitas vezes desrespeitadas); 10.Crianças confeccionaram um jogo 

abordando direitos a serem cumpridos; 11. Trabalho e debate sobre o 

filme: 'Por que existem Leis?';12.Cada turma criou uma forma de 

apresentar para as outras turmas tudo o que tínhamos aprendido sobre 

os direitos e deveres. Foram organizadas dramatizações e apresentações 

com música e dança; 13. Trabalho com a música 'Pacato Cidadão' -

Skank; 14.Foram confeccionados convites para as turmas da escola e 

organizamos um espaço de apresentação (exposição de fotos, vídeos, 

trabalhos, livros, cartazes); Os alunos orientavam a visitação das turmas, 

esclarecendo e informando; dramatizaram e dançaram." 

A professora integrou duas áreas do conhecimento com criatividade e 

com ampla e profunda exploração: sócio-histórica e expressão. 
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PROFESSOR 04: 

"Como planejar as ações educativas coletivamente a partir do Complexo 

Temático? Como cada disciplina, enquanto área do conhecimento, insere

se e contribui neste processo? Orientado por estes questionamentos 

procurei articular-me com o coletivo de professores, a fim de estabelecer 

laços com as demais áreas do conhecimento, bem como com os colegas 

que integravam a área de Expressão(Educação Física, Arte-Educação e 

Língua Estrangeira). As questões que nortearam a prática pedagógica 

foram: Afinal de contas, quem sou eu? Como estou? Como me sinto? 

Quem é e como está este corpo e quais as leituras e relações que este 

realiza nos diferentes contextos da vida? Quem somos nós? O que é a 

Restinga? Qual é a minha e a nossa identidade em relação a este bairro? 

Que tipo de relação estabeleço na comunidade? Quais as pessoas e os 

lugares que estão perto e longe de mim? Que vínculos possuo e 

estabeleço na comunidade? Como é ou como está o mundo a 

minha/nossa volta? Os professores de Educação Física e Arte-Educação 

estruturaram seu ensino coletivamente, onde procuraram direcionar o 

trabalho, em suas respectivas áreas para o desenvolvimento dos 

sentidos, ( ... ) pois acreditamos que é através de nossas percepções que 

podemos analisar, criticar e criar novas formas de ser/estar na sociedade 

e no mundo. Portanto, trabalhar e aprofundar a questão da percepção 

corporal foi a ênfase de nosso trabalho. Sendo assim, montamos oficinas 

e diversas atividades que contemplassem o desenvolvimento da 

AUDIÇÃO, PALADAR, VISÃO, TATO e OLFATO, mas sem perder o viés 

crítico e registrando todas as sensações e descobertas, reflexões e ações 

que tais oficinas e atividades poderiam suscitar. O coletivo de 

professores avaliou o processo a cada encontro semanal, bem como, 

pensou ações pedagógicas a serem executadas na semana seguinte. O 

trabalho estendeu-se por volta de seis meses." 
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As oficinas desenvolvidas em torno das questões acima foram 

organizadas com diversos materiais, onde os alunos vivenciaram 

percepções em torno dos órgãos dos sentidos. 

No trabalho em torno da audição, foram explorados diferentes ritmos 

musicais e sons da natureza (r:'JOS passeios realizados), a produção de 

sons com o corpo, e a identificação de objetos que produziam sons 

(apito, plástico, papel, isopor, metais). 

As atividades em torno do olfato foram organizadas numa 'caixa mágica' 

com os seguintes materiais: copinhos descartáveis de café contendo 

diversos produtos (café, perfumes, flores, folhas de chás, chás 

industrializados, condimentos, sabão, sabonete). 

Esta mesma proposta ocorreu em relação ao paladar, porém, com o 

cuidado de não conter nenhum produto abrasivo e com a assepsia 

necessária à atividade (cada criança tinha vários palitos de picolés para 

experimentar os produtos, estes deveriam ser trocados para cada novo 

recipiente a ser experimentado). A 'caixa mágica' continha: sal, açúcar, 

coco, chocolate, suco natural, suco industrializado, canela, vinagre. 

Especificamente, em relação ao tato, foram organizadas 'caixas mágicas' 

forradas com diversos elementos (algodão, lixa, bombril, papel, plástico, 

massa de modelar) que seriam percebidos sem auxílio da visão pelos 

alunos. 

Estes momentos também foram realizados para além da sala de aula, 

como a subida ao Morro São Pedro, nas redondezas da escola, onde 

foram observados através dos órgãos dos sentidos, o cheiro, a textura, as 

características externas de diversos elementos da natureza: plantas, 

pedras, cascas de árvores, por exemplo. Através da visão se observou o 

que está próximo e o que está distante (a vista panorâmica do Morro São 



l 

I 

r 

164 

Pedro proporciona uma visão de parte do Lago Guaíba e dos demais 

morros da região, assim como, de todo o bairro Restinga). Neste passeio 

foram recolhidos alguns elementos da natureza para, mais tarde, através 

do tato, lembrar os nomes sem ver os objetos, pois estariam no 'saco 

surpresa' e nas 'caixas mágicas'. 

Foi organizada uma 'trilha-cega' na encosta do Morro São Pedro. Esta 

trilha foi anteriormente elaborada pelo professor para que os alunos a 

percorressem de olhos vendados, porém, segurando-se em uma corda 

que determinava o caminho. Ali os alunos perceberiam através de todos 

os órgãos dos sentidos, exceto a visão, diferentes elementos da natureza, 

sendo questionados quanto a explorar o que sentiam, passando a mão, 

cheirando, tocando com outras partes do corpo. Num segundo momento, 

a trilha seria refeita com os olhos abertos. A vivência consistiu em passar 

entre as árvores, entre galhos, por pedras (matacões), terminando numa 

clareira, onde a atividade seria encerrada com reflexões sobre o lugar: 

temperatura, coisas da natureza e coisas deixadas ou feitas pelos seres 

humanos ... identificando o que era elemento natural e o que era resultado 

da ação humana. Esta prática resultou no desenvolvimento de uma 

proposta de educação ambiental. 

No trabalho destinado à exploração da visão, foi brincado com o 'jogo de 

memória' e com a formulação de hipóteses do que viriam a ser as figuras 

mostradas em um cartão à uma certa distância dos alunos. Os alunos 

teriam que formular hipóteses e caracterizar as figuras. 

Estas aulas foram planejadas no primeiro semestre de 2000. As primeiras 

experiências com os alunos, no mês de março e abril, ocorreram em sala 

de aula e no espaço externo da escola. Os alunos foram organizados em 

círculos, ou em filas para que um a um pudessem vivenciar e descrever, 

posteriormente, as sensações que iriam descobrindo em torno dos 

diversos materiais disponibilizados. 
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Os alunos estabeleceram diversas relações entre o que estavam 

vivenciando e o seu cotidiano extra-escolar. As práticas pedagógicas 

desenvolvidas tiveram o objetivo de trazer a reflexão sobre o mundo 

próximo vivido, o que é bom, o que não o é, o que precisaria ser 

preservado, o que deveria ser transformado, e o cuidado que devemos ter 

com o nosso corpo e com o lugar onde vivemos. É um olhar o mundo 

com outros olhos, com nova perspectiva. 

As atividades relatadas pelo professor revelaram um trabalho que 

contemplou todas as áreas do conhecimento. As propostas desenvolvidas 

exploraram as diferentes áreas do conhecimento, centrando o trabalho, 

principalmente, em duas áreas: expressão e ciências. Em outros momentos, a 

matemática e a sócio-história estiveram presentes. Cada atividade relatada 

envolveu de duas a três áreas do conhecimento. 

O professor trouxe seus apontamentos quanto à construção do ensino

aprendizagem a partir do complexo temático, enfocando o desafio dos 

educadores em construir coletivamente as situações de ensino-aprendizagem. 

PROFESSORA 05: 

Situação n° 1: "Esta escola [em] que estamos aqui dentro, participando de 

tudo, é diferente". Esta é a fala de um pai durante uma das reuniões 

mensais da escola, onde os pais opinam, avaliam, sugerem sobre a 

escola que temos e a escola que queremos, ressignificando o papel de 

cada um. "Pai e mãe tem que participar sempre que a escola chama, 

precisamos vir para nossos filhos sentirem que estamos juntos e 

queremos o melhor para eles". Fala de pai-aluno do SEJA. 

Situação n° 2: "Algumas pessoas são tão especiais que, sempre que estão 

por perto, nos fazem sentir que o mundo está cheio de alegria". Aluna do 

SEJA, em relação à escola e à vida dela, resgatando o papel da escola, 
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dos professores, dos colegas, num trabalho de produção textual e 

apresentação oral. 

Situação n° 3: "Depois que a escola veio para cá, que eu matriculei minhas 

três filhas aqui e voltei a estudar com os meus irmãos, eu comecei a me 

sentir mais gente, estou outra pessoa muito melhor''. Aluna do SEJA, mãe 

e aluna da escola durante a vivência pedagógica que avalia o todo da 

escola. 

A professora trouxe em seus relatos as suas preocupações em torno 

da prática pedagógica que realiza, não fez uma relação específica de 

atividades que desenvolveu, mas, sim, dos conceitos que permearam a sua 

prática: participação, união, resgate dos papéis sociais e da valorização da 

habilidade de expressão dos sujeitos (alunos). 

A professora que contribuiu com estas reflexões em torno do estudo 

das falas dos alunos do SEJA, finalizou a sua produção escrita com a seguinte 

fala, explicando como entende a prática pedagógica a partir do complexo 

temático: 

"Difícil identificar apenas três exemplos de situações de ensino

aprendizagem, pois com a construção do Complexo Temático, na Escola 

Cidadã, o fazer diário, o currículo, a avaliação, a gestão e as regras de 

convivência reforçam, retomam, comprometem-se com a pesquisa, as 

falas e os conceitos trabalhados, garantindo o acesso ao conhecimento 

com a criticidade e a criatividade que se faz necessária. Ser professor é 

buscar um processo de pesquisa, atualização constante". 

Os relatos acima descritos, quanto às práticas pedagógicas dos 

professores na escola, nos apontam diferentes trajetórias e formas de 

organização, porém, todos fizeram referência ao complexo temático, trazendo o 

foco da "Ressignificação do morador da Restinga". 
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A professora 02 fez uma análise interpretativa da questão, colocando 

suas idéias a respeito do complexo temático e a sua concretização nas 

propostas de sala de aula. Ela escreveu: 

"0 trabalho por Complexo Temático propõe que o planejamento 

se aproxime cada vez mais do conhecimento que o aluno tem da sua 

realidade e do mundo em geral. Dessa forma, quando há fidelidade nas 

falas, é possível que o aluno faça várias relações dos conteúdos 

estudados com seus conhecimentos já adquiridos e, compreenda melhor 

a função social da escola como local de muitas e significativas 

aprendizagens. Isso vai levá-lo a uma maior 'disciplina', a se interessar 

mais pelas aulas e a ter prazer em aprender e ir para a sala de aula. Digo 

para a sala de aula, por que o aluno tem prazer em ir para a escola. Outra 

coisa que considero importante lembrar, é que seria uma utopia pensar 

que tudo o que vamos propor aos alunos está diretamente [grifo da 

professora] ligado ao Complexo Temático. Este serve como norte de uma 

proposta de trabalho, sendo assim, um ponto de partida para os inúmeros 

estudos a serem propostos aos alunos e pelos alunos. ( ... )Serve como 

norte na elaboração das atividades e estudos propostos." 

6.3 Comparações entre as práticas pedagógicas: 

discursos, espaços e relações interpessoais 

Os dados utilizados para analisar o currículo desenvolvido no ano de 

1999 e o desenvolvido no ano de 2000, referem-se às perspectivas dos 

professores entrevistados relativamente às diferentes interrelações discursivas, 

espaciais e interacionais ocorridas na escola. Assim, cada um dos participantes 

descreveu suas construções pedagógicas ao estarem engajados no 

desenvolvimento de competências sociais e de construções cognitivas nos 

alunos da escola. 
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Para visualizarmos as características __Q§ls ~ráticas pedagógicas que 

ocorreram na escola em 1999 e 2000, centraremos a análise em três tipos de 

relações31
, a seguir discriminadas, apresentadas as subcategorias de análise. 

Serão enfocados os níveis de organização e de interação entre estas 

categorias. Esta caracterização envolve a utilização dos conceitos de 

classificação e de enquadramento. 

1.Relações entre discursos: 

a. Rela~es entre os conteúdos de diferentes áreas do conhecimento. 

b. Relações entre discursos escolares e não escolares. 

2.Relações entre espaços: 

c. Relações entre os espaços dos professores e os espaços dos 

alunos. 

d. Relações dos espaços da escola com outros espaços da 

comunidade local. 

e. Relações da escola com outras instituições de ensino. 

3.Relações entre sujeitos: 

f. Relações entre os professores e os alunos. 

g. Relações entre os professores. 

h. Relações entre os alunos. 

i. Relações entre professores e outras pessoas da comunidade local. 

O quadro a seguir ilustra as relações estabelecidas nas três categorias 

selecionadas comparando-se os anos de 1999 e 2000 : 

31 As categorias arroladas foram retiradas da dissertação da professora Carmen Isabel Gatto intitulada "Quando 
os sujeitos expressam suas vozes: trabalhando o curriculo a partir de suas ausências", PPGEDU
UFRGS,l998, p. 160-175." 
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QUADRO 04 

1999 2000 

Classificação Enquadramento Classificação Enquadramento 

-poder- -controle- -poder- -controle-

CATEGORIAS c E c E 

1.Relações entre C- E- C- E--
discursos: 

a)Relações entre 

os conteúdos de 

diferentes áreas 

do conhecimento 

b)Relações entre C-- E-- C-- E--
discursos 

escolares e não 

escolares 

c)Relações da C-- E-- C-- E--
escola com outras 

instituições de 

ensino 

2.Relações entre C++ E++ C++ E++ 
espaços: 

d)Relações entre 

os espaços dos 

professores e os 

espaços dos 

alunos 

e)Relações entre C-- E-- C-- E--
os espaços da 

escola com outros 

espaços da 

comunidade 

escolar 
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3.Relações entre C- E- C- E-
sujeitos : 

f) Relações entre 

os professores e 

os alunos 

g)Relações entre C-- E-- C-- E--
os professores 

h}Relações entre C++ E++ C+ E+ 
os alunos 

i)Relações entre C-- E-- C-- E--
os professores e 

outras pessoas da 

comunidade 

escolar 

6.3.1 Relações entre discursos 

Nesta categoria foram enfocadas as relações existentes entre os 

conteúdos trabalhados na escola nas diferentes áreas do conhecimento e, as 

relações entre estes conteúdos com os conceitos centrais do currículo 

desenvolvido. 

a) Relações entre os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento 

No ano de 1999, os professores que participaram da pesquisa 

expuseram em suas falas o desenvolvimento de um trabalho centrado na 

integração dos conceitos das diferentes áreas do conhecimento. Esta 

organização curricular ocorreu nas reuniões de planejamento, onde eram 

definidos quais os temas que norteariam a prática pedagógica na escola. 

Não foi observada uma nítida separação entre os co tebldos nas-áreas 

~cimento. O princípio de classificação aemonstrou ser fraco (C-) . Havia 
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um grau de integração entre as áreas do conhecimento, buscando-se uma 

prática interdisciplinar indicando um enquadramento fraco (E-). 

Em 2000, as práticas pedagógicas foram desenvolvidas de modo a 

continuar com o processo de integração entre as áreas do conhecimento, 

porém, com um planejamento mais detalhado. O complexo temático passou a 

nortear as práticas pedagógicas e, a partir deste ano, os professores tiveram 

mais dados sobre a realidade da comunidade local, definindo o currículo a 

partir deste conhecimento. Não se observou uma nítida separação entre as 

áreas do conhecimento, a classificação permaneceu fraca (C-) e o princípio de 

enquadramento foi alterado para muito fraco (E--) pelo aprofundamento do 

estudo da comunidade escolar através da pesquisa realizada. 

b)Relações entre discursos escolares e não escolares 

As falas dos professores entrevistados no ano de 1999 denotaram 

claramente a preocupação em desenvolver um currículo relacionado com a 

realidade dos alunos. O momento de construção inicial do prédio da escola 

revelou uma comunidade desgostosa com as trocas de seus filhos para uma 

outra escola. Os professores assumiram o desafio de mudar esta realidade 

trabalhando com alguns temas centrais: socialização e identidade da escola e 

do aluno. Não existiu uma demarcação explícita das fronteiras entre o currículo 

desenvolvido em cada área do conhecimento com os temais centrais. O 

princípio de classificação foi muito fraco (C--). 

As práticas pedagógicas revelaram uma intensa relação entre o 

currículo escolar centrado nos temas centrais com os assuntos de interesse 

dos alunos: violência, sexualidade, trabalho, regras de convivência. Estes 

temas foram discutidos nas reuniões de professores, nas salas de aula e em 

assembléias de pais. O princípio de enquadramento foi muito fraco (E--) . 
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No ano de 2000, observou-se que as áreas do conhecimento 

aprofundaram os estudos com temas relacionados à realidade da comunidade 

local. Novos temas foram definidos pelo complexo temático para compor o 

currículo escolar. Estes temas estão presentes na representação gráfica do 

complexo temático constante no anexo 'C' desta dissertação. Os princípios de 

classificação e de enquadramento mantiveram-se muito fracos (C--/E--) , pois 

os professores, assim como no ano de 1999, incluíram e desenvolveram 

temáticas sobre a comunidade onde a escola estava inserida, integrando-as às 

áreas do conhecimento, mantendo a preocupação de desenvolvê-las numa 

prática coletiva de planejamento. As práticas pedagógicas foram desenvolvidas 

na interrelação entre conceitos das áreas do conhecimento com o mundo dos 

alunos, valorizando-o e ressignificando-o. 

O discurso não escolar, exemplificado pelos temas relacionados às 

vivências da comunidade local foi amplamente valorizado nas práticas 

pedagógicas dos professores. O conhecimento escolar tradicionalmente 

desenvolvido nas escolas integrou-se às áreas do conhecimento e aos temas 

centrais. 

c)Relações da escola com outras instituições de ensino 

Este item refere-se às relações entre a comunidade escolar pesquisada 

com as demais instituições de atendimento e de ensino no bairro. 

A análise realizada demonstrou que o início das atividades escolares 

no pavilhão da igreja proporcionou a inserção da escola ao bairro, 

estabelecendo laços entre os diferentes setores. Na escola, há alunos que, no 

turno inverso, freqüentam o Centro Comunitário da Restinga (CECORES), 

onde participam de variadas atividades em torno de oficinas lúdicas para a 

valorização das diferentes manifestações culturais existentes e apoio à 
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aprendizagem. Este trabalho foi incentivado pela escola com contatos entre os 

profissionais deste centro com o serviço de orientação e supervisão da escola. 

A escola manteve-se em contato com o centro de saúde, com a 

corporação de bombeiros e com o batalhão da polícia militar. No ano de 1999 

ocorreram palestras referentes à saúde e à segurança nas dependências da 

escola. De forma específica, em relação aos professores e funcionários da 

escola, a Secretaria de Educação (SMED) promoveu diversos cursos de 

formação para os mesmos. Estes cursos foram promovidos pelos núcleos de 

ações interdisciplinares (NAis) composto por assessores pedagógicos da 

SMED. 

As práticas pedagógicas relatadas pelos professores em 2000 

revelaram a ocupação de diferentes espaços externos à escola para a 

promoção da aprendizagem dos alunos. 

As atividades de intercâmbio realizadas na escola fizeram parte da 

proposta político-pedagógica da escola, incentivando a integração entre o 

espaço escolar e o espaço externo à escola, caracterizando, assim, princípios 

de classificação e de enquadramento muito fracos (C--/E--) nos anos de 1999 e 

de 2000. 

6.3.2 Relações entre espaços 

Esta categoria centra-se na análise de como os sujeitos ocupam os 

espaços escolares e não escolares. 

d)Relações entre os espaços dos professores e os espaços dos alunos 

No ano de 1999, a escola iniciou suas atividades com a construção 

paulatina dos espaços a serem ocupados pela comunidade escolar. 



L 

l 
~ 
r 

r 
I 

r 

r , 
I 

174 

Evidenciou-se que havia, dentro da organização da escola, espaços 

determinados aos professores e espaços para os alunos. A sala de professores 

e a secretaria eram utilizados pelos professores, os demais espaços foram 

utilizados pelos alunos. Havia espaços claramente demarcados. 

No ano de 2000 estes limites permaneceram bem determinados. As 

forças de classificação e de enquadramento mantiveram-se muito acentuadas 

(C++ /E++) . 

Ocorreram várias assembléias que definiram os espaços de 

participação da comunidade escolar nas decisões e encaminhamentos da 

prática político-pedagógica da escola. Estas assembléias aproximaram os 

sujeitos da comunidade escolar. 

e)Relações entre os espaços da escola com outros espaços da 

comunidade local 

A escola teve como um de seus objetivos integrar-se à vida social do 

bairro. Os professores planejaram e executaram muitas saídas das turmas aos 

eventos culturais que ocorriam no bairro ou em outra localidade de Porto 

Alegre. As fronteiras entre a escola com outros espaços do bairro indicaram 

classificação e enquadramento muito fracos (C--/E--) . Esta prática de 
~ 

visitações, de participação de toda a escola em eventos da comunidade 

demonstrou a interrelação entre os conceitos trabalhados na escola com a 

realidade exterior vivida pelos alunos. 
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6.3.3 Relações entre sujeitos 

A escola foi se tornando um espaço de intensas relações entre os 

sujeitos. Veremos como estas relações se efetivaram no ano de 1999 e no 

início do ano 2000. 

f)Relações entre os professores e os alunos 

No ano de 1999, os professores buscaram desenvolver suas práticas 

pedagógicas centrando-se [la discussão e na definição das regras de 

convivência como caminho para a construção das identidades dos sujeitos da -comunidade escolar. Os relatos dos professores apontaram as relações que 

foram valorizadas: diálogo constante, incentivo na formação de laços afetivos 

e definição dos papéis (professor/aluno). Os alunos e os professores possuíam 

expectativas em relação de um para com o outro, expectativas de aceitação e 

de construções sociais e cognitivas. 

Ocorreu a busca de uma aproximação entre os professores e os 

alunos, caracterizando uma classificação e um enquadramento fracos (C-/E-). 

Salientamos que os papéis assumidos pelos professores e pelos 

alunos foram bem demarcados. 

g) Relações entre os professores 

Os princípios de classificação e de enquadramento que caracterizaram 

este item são expressos como muito fracos (C--/E--). 

O envolvimento dos professores com a prática pedagógica no 

desenvolvimento do currículo revelou uma busca pela constante interação dos 

mesmos nas reflexões e nos encaminhamentos realizados na escola. Ocorreu 
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uma aproximação imediata dos professores aos objetivos da escola. Este 

engajamento possibilitou a realização de inúmeras atividades coletivas entre 

todos os segmentos da comunidade escolar. 

Uma das professoras entrevistadas caracterizou a relação entre os 

professores da escola como sendo "baseada no diálogo, onde todas as 

pessoas podem conversar" (Professora 02). 

Observou-se, assim, que os professores definiram o currículo com a 

preocupação de socializar a prática que desenvolviam nas reuniões 

pedagógicas e nas reuniões de planejamento em cada ano-ciclo. 

h) Relações entre os alunos 

Um aspecto que trouxe grande preocupação aos professores da 

escola, no ano de 1999, foram os intensos conflitos ue ocorreram nos 

diferentes espa os da escola entre os alunos. Estes conflitos eram 

caracterizados por muitas agressões físicas e verbais. Os professores tiveram 

que desenvolver a valori~a~o dos potenciais individuais, na efetivação de 

práticas pedagógicas de incentivo ao convívio entre os sujeitos e no respeito às 

diferenças inerentes a cada su·eito. Este trabalho ocorreu com a c~trução 

das regras de convivência coordenado pelo serviço de orientação escolar da 

escola. Os princípios de classificação e de enquadramento foram muito fortes 

(C++/ E++), significando presença acentuada do conflito. 

No ano de 2000 os conflitos ainda existiram, mas com menor 

intensidade. A construção das regras de convivência, realizada no ano anterior, 

e os encaminhamentos coletivos discutidos pela comunidade escolar 

proporcionou o desencadeamento de novas relações entre os sujeitos. Os 

alunos foram percebendo que era possível conviver com os outros 

estabelecendo novas formas de comunicação, que não, a agressão física e 
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verbal. A força da classificação e do enquadramento foi atenuada para (C+/ 

E+). 

i)Relações entre professores e outras pessoas da comunidade escolar 

A escola se constituiu, em 1999, com a necessidade de integrar-se à 

comunidade; portanto, foram valorizadas as práticas pedagógicas que 

levassem a este propósito. O projeto político-pedagógico da escola centrou-se 

na promoção da interação entre todos os sujeitos da comunidade escolar. 

Verificou-se a crescente participação dos sujeitos da comunidade 

escolar em assembléias, nas demandas de organização dos eventos em que a 

escola participaria, nos momentos de avaliação e nas feiras de artesanato 

mensais na escola. Estas feiras de artesanato eram abertas à comunidade do 

bairro para promover a divulgação dos produtos que as famílias produziam. As 

fronteiras e a força da classificação e do enquadramento caracterizaram-se 

como muito fracas (C--./E--) no ano de 1999 e no ano de 2000. 

A maioria das categorias pesquisadas não mostraram modificações 

/_,..- significativas nos princípios de classificação e de enquadramento. Porém, 

ocorreram modificações em algumas relações, como nos itens 'a' e 'h'. 

Os valores de classificação e do enquadramento no item 'a' - "relações 

entre os conteúdos de diferentes áreas do conhecimento" - demonstram que a 

realização da pesquisa sócio-antropológica e a definição do complexo temático 

proporcionou à comunidade escolar conhecer-se melhor, legitimando a 

qualificação das práticas pedagógicas relatadas pelos professores, "pela 

integração das experiências do mundo da vida dos alunos" (VEIT, 2002, texto 

não publicado). 
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No item 'h' - "relações entre os alunos" - verificou-se a importância da 

construção das regras de convivência, indicando que o objetivo em torno da 

formação da identidade da escola e dos sujeitos que a compõem foi sendo 

alcançado gradativamente. 

A manutenção de classificações e. enqua9ramentos fracos na maioria 

das categorias pesquisadas revelou que os professores comprometeram-se 

com a proposta político-pedagógica da escola, engajando-se em suas 

dinâmicas e intensificando as suas relações sociais. 

6.4 O currículo, a pedagogia e a avaliação: 

considerações finais 

Conforme vimos em Bernstein, o conhecimento educacional realiza-se 

através de três sistemas de mensagem: o currículo, a pedagogia e a avaliação, 

ou o currículo definido como válido, a transmissão definida válida e a realização 

válida do conhecimento, respectivamente (DOMINGOS et ai. , 1985, p. 155). O 

código do conhecimento educacional pode ser visualizado através dos 

conceitos de classificação e de enquadramento, definindo assim, qual o tipo de 

currículo que é desenvolvido na escola: currículo de coleção ou de integração. 

No momento em que ouvimos vários professores exporem suas 

concepções sobre o seu cotidiano escolar através de práticas pedagógicas ou 

das idéias que nortearam suas práticas escolares, vemos o quanto já foi 

pensado e discutido. 

Para Bernstein, as práticas pedagógicas estão imbuídas de relações de 

poder (conceito de classificação) e de relações de controle (conceito de 

enquadramento) sobre 'o que' se transmite e 'o como' se transmite o 

conhecimento válido na escola. 
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A classificação interna, detalhada nesta seção, refere-se às dimensões 

espaciais organizativas e ritualísticas na escola. Assim, a disposição das 

classes e cadeiras dos alunos e a disposição dos alunos em sala de aula, a 

distribuição dos cartazes, a disposição dos meninos e das meninas dentro da 

sala, os espaços de lazer e utilização do recreio, todos estes aspectos 

organizacionais traduzem a utilização do espaço da escola pelos sujeitos. 

A lógica interna do enquadramento nos aponta "a natureza do controle 

que se exerce sobre a seleção, seqüêr:tcia, ritmo e os critérios" (Bernstein, 

1996;44) utilizados para definir o conhecimento válido a ser transmitido e 

adquirido na prática pedagógica. 

6.4.1 Bernstein e o conceito de classificação 

As categorias de análise, dos conceitos de classifica ão interna e de 

enquadramento interno, utilizadas nesta dissertação, estão centradas: nos 

temas e conceitos trabalhados em sala de aula; no nível de aprendizagem dos 

alunos; na tipologia dos trabalhos expostos nas salas de aula. 

Quanto à primeira categoria - temas e conceitos trabalhados -

observamos que o tema 'identidade' está presente em todas as falas dos 

professores, não se evidenciando um trabalho centrado em disciplinas 

específicas. As falas dos professores denotaram que as áreas do 

conhecimento foram trabalhadas de forma a que os alunos não percebessem, 

muitas vezes, a transposição da área de expressão para a área sócio

histórica, por exemplo. 

Os professores participantes da pesquisa revelaram a preocupação em 

desenvolver os conteúdos sem fragmentá-los, tentando em suas práticas 

pedagógicas vinculá-los à realidade do bairro, proporcionando aos alunos a 

possibilidade de ter acesso a um conhecimento novo a partir de suas vivências 
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pessoais. Este é um aspecto muito importante no trabalho dos professores, ao 

desenvolverem uma proposta pedagógica onde o aluno percebe que um 

determinado conhecimento possibilita realizar outras buscas. 

No momento em que os professores buscaram agrupar todas as áreas 

do conhecimento, sem privilegiar uma em particular, definiram-se, segundo 

Bernstein, por uma classificação fraca. A realização oposta desta prática, com 

uma forte separação entre as áreas do conhecimento, ou entre as disciplinas 

do currículo escolar, ·caracterizaria uma classificação forte, com fronteiras 

nítidas entre elas, que define preponderantemente o ensino por seriação. 

Embora saliente-se a importância do atendimento à motivação dos 

ículo de inte ração, nem sempre é possível integrar todos os --
conceitos ao tema central. Há momentos na prática pedagógica em que 

determinados conceitos precisam ser trabalhados isoladamente. Um exemplo 

específico é o conhecimento lógico-matemático que, embora este esteja 

presente na prática edagógica dos professores, por maior que seja a tentativa - --
de sempre integrá-lo ao tema central , este percorre um caminho de construção 

cognitiva diferenciado, onde um conceito precede um outro, isto é, é necessário 

que o aluno tenha se apropriado de um conceito para ir adiante na construção 

de relações lógicas mais complexas32
. 

Quanto à segunda categoria - organização espacial dos alunos em 

torno dos seus níveis de aprendizagem -foi possível constatar que todos os 

professores são conhecedores da "psicogênese da língua escrita33
", difundida 

pelas pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Nesta teoria, há uma 

32 Este parágrafo decorre da análise de obras de Basil Bernstein realizada pela professora Maria Helena Degani 
Veit em seminários sobre o autor no PPGEDU e no curso de Pedagogia da UFRGS em 2001. Estas 
constatações ocorreram numa sessão de orientação, quando orientando e orientadora refletiam sobre o 
conceito de integração de Bernstein. 
33 Esta dissertação, porém, não tem como objetivo aprofundar estes aspectos, mas observar a organização 
espacial interna dos alunos em sala de aula 
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categorização dos diferentes níveis de aprendizagem34 da escrita pelos alunos: 

nível pré-silábico, silábico, silábico-alfabético, alfabético e ortográfico. Esta 

teoria pode desencadear ou não um sistema de organização espacial em sala 

de aula agrupando os alunos conforme o nível de construção da escrita, sendo 

uma subcategoria do conceito de classificação a ser explorada. No entanto, 

não foram observados agrupamentos que caracterizassem o processo de 

construção cognitiva dos alunos. Também não foram feitos agrupamentos de 

alunos observando-se uma distribuição espacial caracterizados por gênero, 

classe social e etnia. Os professores não tinham uma forma única de organizar 

os alunos em sala de aula, mas os dispunham de diferentes maneiras, 

conforme a atividade que seria desenvolvida. Foi observado que os 

professores organizavam os alunos na sala de aula, dispondo-os em semi

círculos, em forma de 'U ' ou em pequenos grupos, conforme exigia o 

desenvolvimento de cada atividade; poder-se-ia usar, ainda, uma disposição 

específica para promover a "hora do conto" e haver outra disposição para que 

fosse possível desenvolver atividades com jogos de fixação de conceitos ou 

conteúdos como anatomia, por exemplo. 

Os professores relataram que, ao tratar das situações positivas e 

negativas de aprendizagem, valorizaram o convívio e a socialização dos 

alunos, desenvolveram uma prática sem aglutinações por níveis de 

aprendizagem, mas que, por sua vez, proporcionasse trocas de saberes e 

buscas compartilhadas do conhecimento. Estas afirmações foram possíveis de 

ser constatadas através das falas dos professores nas reuniões administrativo

pedagógicas e nas reuniões de planejamento. Nestas reuniões, eram pensadas 

estratégias e encaminhamentos pedagógicos para possibilitar o avanço 

cognitivo dos alunos defasados, indicando que havia um conhecimento de 

como os alunos estavam social e cognitivamente. O 'mapeamento' realizado 

indicou os níveis de aprendizagem dos alunos, possibilitando que os 

professores-referência, os professores-itinerantes e os professores do 

34 MOLL (1996, p. 1 06), ao realizar uma reflexão histórica, política e epistemológica do processo ensino
aprendizagem, explicita que "a criança enquanto sujeito cognoscente, constrói e reconstrói hipóteses a respeito 
do que seja ler e escrever em diferentes níveis de conceitualização e expressão". 
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laboratório de aprendizagem desenvolvessem um trabalho complementar com 

estes alunos. 

O terceiro aspecto analisado, com referência ao conceito de 

classificação interna na prática pedagógica dos professores, diz respeito à 

distribuição dos trabalhos ou cartazes nas paredes das salas de aula. 

A escola dispunha de variado material artístico-pedagógico (papéis 

coloridos diversos, colas, tesouras, pincéis) para o desenvolvimento das 

atividades de expressão plástica relacionadas aos estudos realizados em sala 

de aula. Observou-se, assim, que as paredes das salas de aula continham 

sempre algum material exposto. Os cartazes continham representações 

artísticas dos alunos e, muitas vezes, sínteses do que haviam estudado, como 

as regras de convivência discutidas pelas turmas. 

A classificação interna referentemente a trabalhos e cartazes nas 

paredes da sala de aula demonstrou ser fraca, pois houve a predominância de 

trabalhos realizados pelos alunos, onde o professor havia orientado a produção 

e dirigido os temas para os objetivos em torno das pesquisas de opinião em 

torno da sistematização dos conceitos trabalhados ou da expressão livre sobre 

diversos temas. Existiam cartazes com informações e conceitos elaborados 

pelos professores, mas os trabalhos individuais e coletivos dos alunos 

sobrepuseram-se aos trabalhos elaborados diretamente pelos professores. 

6.4.2 Bernstein e o conceito de enquadramento 

As práticas pedagógicas estabelecidas para se efetivar uma política 

educacional voltada à modificação das relações sociais entre a escola e a 

comunidade escolar se traduziram no comprometimento de todos os sujeitos 

da comunidade escolar. 
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Para analisar a produção do discurso pedagógico e as regras internas 

que o caracterizam, segundo Bernstein, utilizaremos o enquadramento interno, 

referindo-nos ao tipo de controle que é exercido por quem transmite e quem 

adquire o conhecimento educacional, abrangendo as categorias: seleção, 

seqüência, ritmo e critérios do conhecimento transmitido. 

A sele -o do conhecimento refere-se a como se processa a escolha 

dos temas ou conceitos a serem desenvolvidos na escola. Assim, verificou-se 

quais foram os temas e conceitos elencados e qual foi a participa -o _dos 

sujeitos- alunos e professores- nestas escolhas. 

A seleção do conhecimento, conforme entrevista com os professores, 

caracterizou-se por uma busca de equilíbrio entre o conhecimento escolar 

tradicionalmente trabalhado e o conhecimento que os alunos trazem de seu 

cotidiano de vida, ou seja, buscaram relacionar o conhecimento construído 

historicamente com o conhecimento da realidade vivida pelos alunos. Havia 

uma grande preocupação dos professores (transmissores) em levar em conta o 

conhecimento dos alunos (adquirentes); portanto, o conhecimento construído 

na escola caracterizou-se por uma modificação estrutural em sua forma de 

realização, o enquadramento manifestando-se fraco nesta dimensão. 

Quanto à seqüência do conhecimento, centramos o olhar nesta 

pesquisa sobre como o conhecimento é apresentado aos alunos. Não foi 

priorizada, na observação, a verificação da seqüência de forma detalhada, mas -sim, o objetivo acordado entre os professores para desenvolverem o currículo a 

partir da idéia integradora (página 111 )no início de 1999 e a partir do complexo 

temático, no ano de 2000 (página 139). 

Observou-se que os alunos apresentavam diferenciados caminhos 

percorridos em seus processos de alfabetização, estando alguns alfabetizados 

e outros em processo de apropriação da leitura e da escrita; outrossim, não 

havia uma seqüência de conteúdos definida a serem trabalhados com os -------
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alunos. Os professores determinaram o que deveria ser trabalhado conforme 

os alunos iam avançando em seu processo de aprendizagem. Também não 

houve uma listagem de conteúdos obrigatórios a ser desenvolvida. 

O ritmo da aprendizagem diz respeito ao que se espera do adquirente, 

do aluno, no seu processo de construção do conhecimento. 

O que observou-se quanto ao ritmo é que foi direcionadQ_J20r uma 

tentativa de respeitar-se o tempo que os alunos necessitavam r2ara 
- - -
apropriarem-se dos conceitos escolares trabalhados. O tempo de aquisição do 

conhecimento trabalhado poderia estender-se por tempo indeterminado. Do 

transmissor exigia-se que proporcionasse ao adquirente situações de 

aprendizagem diversas, levando-o a elaborar os conceitos e progredir no seu 

desenvolvimento cognitivo e social , portanto, "não havia uma taxa de 

aprendizagem prevista quanto ao que esperar-se em termos de aprendizagem 

numa semana, mês, ano ou ciclo" (VEIT, 2001 , texto não publicado). O 

enquadramento foi o mais brando possível (E--) . 

Quanto à avaliação do conhecimento consideramos os critérios 

utilizados e que definiram a progressão do aluno quanto ao desenvolvimento 

cognitivo, social e emocional. 

O discurso de instrução descrito pelos conceitos de seleção, seqüência 
~ 

e ritmo, "está sempre integrado ao discurso regulador'', os quais variam 

independentemente um do outro. O discurso regulador que define uma dada 

ordem social se refere "às formas que adotam as relações hierárquicas na 

relação pedagógica e aos critérios de conduta, caráter e 'boas maneiras' 

adotados" (VEIT, 2001, texto não publicado). 

O enquadramento abrange estas duas ordens, posicionando os 

sujeitos no meio escolar, definindo uma dada ordem social - discurso regulador 

- e uma dada ordem discursiva - discurso instrucional. 
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O discurso instrucional foi amplamente descrito neste capítulo. Agora, 

nos voltaremos ao discurso regulador. 

No capítulo 5 desta dissertação foram apresentados alguns quadros

síntese (quadros 01, página 118 e 02, página 126) que apontaram a realidade 

escolar e as dificuldades cognitivas e socais dos alunos. Uma análise destes 

quadros nos levaram a conhecer os principais objetivos educacionais a serem 

trabalhados na escola. 

Conforme vimos no quadro 02, caberia à escola construir nos alunos as 

competências em torno da apropriação dos códigos da língua escrita e falada, 

da construção do número e do desenvolvimento social pleno dos sujeitos. 

O aspecto citado de desenvolvimento social pleno dos sujeitos também 

pôde ser verificado na construção das "regras de convivência" da escola 

(Anexo 8). Neste tópico, observou-se um intenso trabalho de construção de 

competências sociais que levaram ao desenvolvimento do convívio entre os 

sujeitos com r~gras organizacionais e disciplinares exglícitas, isto é, o 

enquadramento manifesto foi muito forte (E++). A escola, com estas práticas, 
~-

definiu os princípios que norteariam as relações sociais e cognitivas entre os 

sujeitos e o que deles se esperaria durante a realização do seu projeto político

pedagógico. 

As competências descritas apontaram necessidades a serem 

desenvolvidas para tornar a escola um lugar de convívio saudável e de troca de 

saberes. As regras de convivência foram trabalhadas de forma intensa na 

comunidade escolar, processo que abrangeu momentos de debate na busca de 

um melhor encaminhamento no processo de construção da identidade de cada 

sujeito pertencente à comunidade escolar. 

O quadro 01 , por sua vez, apresentou-se como importante subsídio na 

compreensão da construção político-pedagógica da escola. Nele, a reflexão 
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entre a sociedade que temos e a que queremos, impôs, à escola, definir as 

ações que deveria desenvolver para buscar a transformação social pretendida. 

Neste sentido, a escola definiu, além das questões de construção cognitiva, 

valores que norteariam a prática pedagógica e a formação de identidade da 

escola: cooperação, conscientizaÇão, estudo, problematização, resgate de 

valores, discurso e prática inclusiva, vivências positivas e a integração da 

escola aos movimentos sociais. 

As falas dos professores e as práticas pedagógicas por eles 

desenvolvidas revelaram uma caminhada centrada nestes princípios; portanto, 

o discurso regulador com enquadramento forte (E+), integrado ao discurso 

instrucional com enquadramento fraco (E-), foi marcadamente direcionado à 

promoção e ao desenvolvimento dos sujeitos da comunidade escolar. 

A prática docente e a avaliação estiveram ligadas à formação de 

hábitos e também direcionadas à participação dos professores nas vivências 

da escola de modo a formar 'homens-cidadãos' (ARROYO, 1987). Apareceram 

nas falas dos professores os temas - autonomia, criticidade e democracia -

que foram trabalhados no cotidiano da escola, a partir de discussão entre os 

professores, resultando em um planejamento integrado. 

Observou-se, ainda, que, as fronteiras tênues ou inexistentes entre as 

disciplinas do currículo, apontaram para um código de integração possível. Os 

exemplos trazidos pelos professores caracterizam uma prática pedagógica em 

direção a um código de integração. 
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Viva onde viva, viva como viva, viva 

quando viva, cada pessoa contém muitas 

pessoas possíveis e é o sistema de poder, 

que nada tem de eterno, que a cada dia 

convida para entrar em cena nossos 

habitantes mais safados, enquanto 

impede que os outros cresçam e os 

proíbe de aparecer. Embora estejamos 

malfeitos, ainda não estamos terminados; 

e é a aventura de mudar e de mudarmos 

que faz com que valha a pena esta 

piscadela que somos na história do 

universo, este fugaz colorzinho entre dois 

gelos. (GALEANO, 1999, p. 337) 
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CONCLUSÃO 

Esta conclusão toma como referência as quatro condições para que o 

código de integração seja plenamente implementado (páginas 83 e 84) numa 

instituição educacional. 

A primeira condi~o ara_ q~e o currículo de integração ocorra, é que 

haja "consenso entre _s>~sujeito~ em relação ao~conhecimentos e à maneira de 

desenvolvê-los" -na escola. Observou-se que havia um consenso entre os 

professores, seja quanto aos temas que desenvolveriam, seja quanto ao modo 

de construí-los, onde a maioria dos professores relataram que foi através do 

planejamento coletivo que as práticas pedagógicas foram pensadas e 

desenvolvidas. 

A forma como os professores relataram suas práticas pedagógicas 

permitiu perceber as diferenças que caracterizaram suas ações pela maneira 

autônoma que o fizeram; porém, esta autonomia foi balizada pelo planejamento 

cooperativo que realizaram nos anos de 1999 e 2000, antes e a partir do 

complexo temático. Houve, portanto, a adoção de um tema central como 

elemento norteador nas práticas pedagógicas que realizaram. Em 1999 foram 

estabelecidos alguns conceitos norteadores já relatados; e, em 2000, os 

conceitos foram definidos a partir do complexo temático. 

Os novos elementos do grupo de professores que vieram a se juntar 

aos primeiros passaram por um processo de adaptação e acolhimento; tiveram 

de ser convencidos a entrar neste projeto de trabalho. No ano de 2000, os 

novos professores que ingressaram na escola, receberam informações e 
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ouviram o relato do caminho percorrido na construção do complexo temático 

nas primeiras reuniões. Alguns trechos dos relatos feitos aos professores que 

chegaram à escola demonstram a intenção de construir elos de integração, 

fazendo-os conhecer a caminhada anterior da escola: 

Professor 04: 

A pesquisa [sócio-antropológica] foi elaborada em grupos. Os grupos 

sentaram por temáticas; eu sentei no grupo [incumbido de questionar sobre 

o] lazer e, daí, surgiram as perguntas que foram trazidas ao grande grupo, 

construindo assim um roteiro de pesquisa. Nós fomos até a comunidade 

atrás de dados, transcrevemos as falas que constam nestes cartazes [os 

cartazes com as falas da comunidade estavam expostos na sala de reuniões]. 

Aí constam as falas mais significativas. Nós fizemos um levantamento e 

percebemos que havia uma contradição: muitas ações individuais e 

poucas ações coletivas na comunidade. Este foi um ponto polêmico, de 

discussão entre os professores. Aí surgiu a idéia de levarmos esta 

questão a uma assembléia de pais, perguntando a eles se esta realidade 

acontecia ou não? Na reunião foi realizado um novo registro. Uma colega 

e eu ficamos anotando o que os pais falavam para fazermos uma nova 

análise. Este processo confirmou a nossa dúvida e fizemos o fechamento 

do complexo. O foco do complexo veio para resgatar e dar ênfase àquela 

idéia desde a igreja, a questão da identidade deste sujeito que mora nesta 

região, como ele se integra e constitui a sua identidade, sua participação 

no bairro ou não participação. 

É importante salientar que apesar de todos os professores envolvidos 

saberem que estavam ligados a um tema central de trabalho, estes precisariam 

comprometer-se com a prática pedagógica que realizariam, pensando-a em 

relação com a idéia integradora. 
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~ segunda condição para a implementação do currículo de i~tegração 

diz respeito à clareza e coerência da idéia integradora com o conhecimen.!_o 

selecionado. 

Observamos que as ações dos professores foram coerentes com o 

tema central do complexo temático. Existiu uma troca de idéias entre os 

professores entrevistados da escola, inclusive com professores de outras áreas 

do conhecimento, existindo práticas interdisciplinares desde o planejamento até 

a execução das propostas. 

A prática de discussão coletiva, enquanto competência pedagógica 

característica deste grupo de professores, proporcionou aos mesmos, uma 

aproximação a um currículo de integração. 

Em terceiro lugar, os critérios comuns de avaliação sobre o que iria ser 

avaliado, como seria avaliado e ~uais seriam as competências que os alunos - -
deveriam demonstrar ter desenvolvido através das práticas pedagógicas dos - - -
professores, ficaram implícitos ao levarem em conta a diversidade dos alunos. 

Foi definido, conforme relataram os professores, um processo ensino

aprendizagem validado pelo parâmetro individual, ou seja, comparar-se-ia 

como estava o aluno no início do trabalho e como se encontrava no momento 

final. 

A avaliação foi caracterizada por um processo diferenciado, onde os 

critérios não estavam centrados no aspecto cognitivo, mas em aspectos 

sociais, ligados, principalmente, à conduta e à sociabilidade entre os sujeitos. 

Este aspecto ficou claro nas inúmeras discussões que ocorreram em torno da 

definição das regras de convivência e das falas em torno do currículo relatado 

pelos professores. 

Salientamos que o processo de seleção do que seria estudado passou 

pela discussão coletiva dos professores com os alunos e com os pais, que 
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expuseram suas impressões sobre o cotidiano vivido apontado pelas falas da 

pesquisa sócio-antropológica, possibilitando, à escola, centrar a sua prática 

pedagógica na busca da significação da aprendizagem a ser desenvolvida. A 

avaliação, nestes termos, ocorreu através de um processo coletivo de análise 

do que se avançou social e cognitivamente, do que não se avançou e de quais 

seriam as necessidades a serem trabalhadas no grupo e com cada sujeito. 

O critério de retroação, o quarto, pode ser tomado como um critério de 

reavaliação constante dos processos encaminhados na escola, ou seja, uma 

prática de avaliação e um chamamento aos sujeitos, para que se 

comprometam, sempre mais, com o processo ensino-aprendizagem, 

retomando a idéia central do complexo temático, ou desenvolvendo propostas 

pedagógicas com atividades diversificadas e que proporcionem aos alunos um 

avanço maior dentro dos princípios de cada área do conhecimento. 

A retroação orientou-se, também, no sentido de melhor avaliar os 

projetos pedagógicos da escola e, principalmente, a aprendizagem dos alunos. 

Não foram desenvolvidos critérios específicos a serem avaliados quanto às 

construções cognitivas dos alunos nas áreas do conhecimento. O processo 

avaliativo centrou-se, principalmente, em questões comportamentais, em torno 

de hábitos sociais e de conduta dos alunos. Contudo, as reavaliações 

constantes das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola proporcionaram 

aos professores refletir sobre o processo ensino-aprendizagem, individual ou 

do ano-ciclo, não desenvolvido a contento e mudar a prática pedagógica para 

melhor atender aos objetivos. 

DOMINGOS et ai. (1985, p. 158) nos apontam que "a natureza da 

classificação e do enquadramento afeta a estrutura de autoridade/poder que 

controla a seleção e a organização do conhecimento educacional e a forma 

como este é transmitido". Assim, observou-se que a gama de situações 

relatadas pelos professores e as formas como desenvolveram o conhecimento 

com seus alunos, foram caracterizadas pela inexistência de "uma taxa de 
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aprendizagem prevista para uma determinada unidade de tempo, nem mesmo 

em relação ao ciclo" (VEIT, 2001 , texto não publicado). 

Na escola, durante esta pesquisa, foram observadas muitas ações que 

propiciaram aos sujeitos momentos de reflexão e de replanejamento das 

propostas pedagógicas desenvolvidas. Estas buscas, em torno da participação 

da comunidade escolar no processo ensino-aprendizagem, fizeram com que 

ocorresse um movimento de apropriação do espaço social da escola pelos 

sujeitos, ressignificando o espaço da escola como lugar de convívio mútuo e de 

responsabilidades compartilhadas. 

O processo democrático existente na escola foi marcante, sendo 

construída, com os sujeitos, uma prática avaliativa e de retomada das práticas 

pedagógicas em torno de um tema central. 

As categorias analisadas revelaram uma organização e construção 

espacial, assim como, havendo já no ano de 1999, rupturas na prática 

pedagógica da escola em relação ao que é praticado como currículo de 

coleção. 

Ao considerarmos a classificação do currículo desenvolvido, vemos 

que, não foi feita menção específica de disc·plinas ou de áreas do 

conhecimento na escola, excetuando-se a leitura e a escrita. Observa-se que 

tudo o que diz respeito ao currículo desenvolvido pelos professores esteve 

relacionado a um tema central: identidade e socialização dos sujeitos _da - -
comunidade escolar. O tema central impôs-se a partir de uma situação social 

complexa vivida por esta escola, ao ter que propor uma identidade marcante 

para uma comunidade escolar excluída e insegura quanto aos seus direitos de 

acesso à escola. Esta realidade foi descrita no capítulo 2 desta dissertação. 

Assim, todos os professores da escola Mário Quintana tiveram que engajar-se 

para reverter uma situação de exclusão social grave, em que os sujeitos viam a 

escola negativamente no início do processo, passando a percebê-la como 
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viável e acolhedora, tornando-se, a comunidade escolar, positivamente 

identificada com a escola que se formara em meio a tantos conflitos. 

A prática pedagógica construída na escola foi marcada fortemente por 

conceitos como os de trabalho coletivo, solidariedade e responsabilidade 

compartilhada. Foi necessário criar uma ordem social, através de uma 

seqüência de acontecimentos para que ocorresse uma ruptura com o mal-estar 

inicial e fosse construída a idéia da nova ordem social instituída. 

A tensão inicial existente na escola, caracterizou-a, desde o seu 

princípio como um lugar diferenciado, onde far-se-ia a construção de um 

processo sócio-cognitivo marcado por relações de solidariedade entre os 

sujeitos. 

As relações interpessoais entre os sujeitos traduzem uma classificação 

fraca (C-), pois todas as demandas escolares estão direcionadas para um 

propósito único: "querer juntar'', unir todos os sujeitos para que participem da 

construção político-pedagógica da escola, assim como observa-se que as 

relações interpessoais existentes na escola estão centradas numa 

comunicação única, sem separações entre os sujeitos e as suas práticas, 

apoiados em conceitos como coletividade, solidariedade, socialização e 

formação de identidade escolar. Neste processo, relações hierárquicas 

fortemente demarcadas na escola não eram percebidas. Havia um coletivo, ou 

seja, uma comunidade escolar construindo uma escola nova. 

A organização escolar, a reconstrução espacial e as rupturas descritas 

na criação de uma prática centrada na comunidade escolar, revelaram uma 

escola onde os professores tiveram autonomia para criar situações de 

aprendizagem dentro e fora da escola, evidenciando abertura nas relações 

interpessoais entre todos os sujeitos. Estas circunstâncias trouxeram 

modificações nas relações de poder entre os sujeitos (equipe diretiva, 

professores, pais, funcionários, alunos), transformando as relações entre a 
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escola e a família dos alunos: "de relações fechadas a relações abertas com 

abrandamento da hierarquização"(VEIT, 2001 , texto não publ icado) . 

Assim, foi possível observar que as relações entre os sujeitos da 

escola se intensificaram com o passar do tempo, transformando-se em buscas 

coletivas e solidárias na construção do conhecimento, modificando as relações 

hierárquicas e de manutenção do poder iniciais. 

Durante o ano de 1999 e no início do ano de 2000, a escola constituiu

se no desenvolvimento de uma prática pedagógica pautada na formação de 

uma identidade própria centrada em uma identidade pedagógica 

democrática. 

Assim, foi criada uma nova identidade na instituição escolar. Esta 

identidade é percebida quando a democracia ocorre na realização dos direitos 

pedagógicos dos sujeitos da comunidade escolar. Bernstein nos aponta as 

condições que devem ser desenvolvidas para uma democracia pedagógica ser 

eficaz (página 22) nos seguintes direitos: 1.Desenvolvimento pleno dos 

sujeitos. 2. Inclusão dos sujeitos. 3. Participação dos sujeitos. Constatou-se 

que o processo de inclusão dos sujeitos na decisão dos caminhos a serem 

percorridos (direito n° 2) foi uma busca constante na prática pedagógica da 

escola. Também, que a participação dos sujeitos nos processos decisórios e 

avaliativos da escola foram ocorrendo num crescente desenvolvimento da 

confiança entre os pares, onde os mesmos tinham espaço para exporem suas 

idéias e, desta forma, encontrar soluções conjuntas às demandas escolares. 

Por outro lado, o primeiro aspecto da caracterização de Bernstein, definindo 

"democracia e direitos pedagógicos", precisará ser mais discutido entre os 

atores da comunidade escolar, pois exige uma reflexão aprofundada sobre o 

processo ensino-aprendizagem na escola. Veit (2001 , texto não publicado) 

aponta, a este respeito, que: "para que a alfabetização e a matemática sejam 

aprendidas, há momentos em que poderão/deverão ser trabalhadas 

isoladamente como disciplina, o que não parece ter sido enfatizado na 
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implantação da reforma educacional da Escola Cidadã no período 

observado35
" . 

O que vimos acontecer na escola pesquisada foi um movimento de 

tentativa de construção de um currículo de integração. Este processo não 

ocorreu em todos os momentos das práticas pedagógicas, mas ele foi possível, 

podendo ocorrer em escolas que têm a preocupação em desenvolver um 

trabalho coletivo, dentro das características apontadas pela teoria de Bernstein. 

É importante salientar que a prática coleti a_desenvolvida na escola foi 

:...:;.:..:.:...:.::.:..::~_c...=..el=o_fato de a escola ser de pequeno porte, com um grupo de 

professores que dialogava constantemente e qu~ ôde realizar trocas 
- -

pedagógicas diárias. 

VEIT (2001 , texto não publicado) salienta também, a partir de 

BERNSTEIN (1996, p. 78) que para implementar um "código de integração é 

provável que haja exigências maiores do ponto de vista econômico, quanto a 

custos: custos maiores na formação de professores, custos relacionados com o 

tempo quando a comunidade escolar se envolve com sua aprendizagem, 

desenvolvendo em muitos momentos o código de coleção". 

Um aspecto muito importante a ser tratado dentro da proposta político

pedagógica 'Escola Cidadã', diz respeito ao que BERNST~IN (1996, p. 78) nos 

aponta quanto aos "custos ocultos" envolvidos no processo ensino

aprendizagem. A proposta da SMED propõe a existência de espaços de 

formação em serviço, de espaços para que os professores planejem suas 

práticas pedagógicas, suas avaliações e trocas com os pais e professores 

dentro do horário de trabalho. Observou-se que, no período em que a pesquisa 

foi realizada, o quadro de recursos humanos da escola não se completou e, 

este aspecto dificultou, em alguns momentos, a efetivação do "te p_oo<--"!~ 

planejamento, avaliação, trocas entre pais e professores e interação entre os 

professores". 

35 Ver na página 180 o parágrafo correspondente à nota '32'. 
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Estas competências foram, porém, desenvolvidas pelos professores, 

indicando o comprometimento dos mesmos com o processo ensino

aprendizagem: 

( ... ) confirmando o que Bernstein afirma que tais custos se atribuem 'ao 

compromisso individual dos professores'. No entanto, considerando o 

conjunto das escolas do Rio Grande do Sul, na proposta da SMED é 

previsto abundante pessoal qualificado para atender em sala de aula -

professor referência, professor itinerante, professores especializados 

(educação física, arte e língua estrangeira) e no laboratório de 

aprendizagem os casos de alunos que não acompanham o processo. 

Certamente, numa escola da SMED de Porto Alegre o custo será mais 

elevado que nas escolas estaduais. (VEIT, 2002, texto não publicado) 

Quanto à avaliação, observou-se que a escola buscou construir no 

aluno (adquirente) o sentido de participação na avaliação de sua trajetória 

escolar; ele é o agente que deveria perceber os seus avanços e as suas 

dificuldades, sendo ele quem deveria controlar o seu processo de construção 

do conhecimento e, assim, juntamente com o professor, buscar os caminhos 

para continuar avançando e aperfeiçoando o que já havia construído. 

Por outro lado, a avalia -o foi partilhada: houve critérios que foram 

controlados por outros agentes e não apenas pelo professor. Exigiu-se, neste 

processo, além da maior atenção por parte do u:oias..sor - que precisava 

conhecer em profundidade o que seus alunos sabiam e onde necessitariam 

avançar - maior participação dos pais. O enquadramento, neste caso, se 

verificou como muito fraco (E--) . 

Neste sentido, todas as ações foram dirigidas ao educando, na criação 

de um ambiente valorizador das práticas que permitissem ao aluno conhecer a 

si mesmo e ao mundo circundante. 
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Ao observarmos os movimentos pedagógicos relatados pelos 

professores da escola, vemos o quanto as relações interpessoais contribuem 

na efetivação de uma proposta político-pedagógica centrada na inclusão dos 

sujeitos da comunidade escolar. Esta interação só é possível na medida em 

que os sujeitos da comunidade escolar desenvolvam relações interpessoais 

compartilhadas, isto é, estejam aproximados por interesses e objetivos, no 

caso, o de garantir a aprendizagem e o sucesso do aluno/filho na escola. 

O espaço educativo estudado nessa dissertação permitiu a análise das 

características que possibilitam à sua comunidade escolar significar e fomentar 

um avanço nas relações de poder e nas relações entre os sujeitos em direção 

a transformações na qualidade de vida dos mesmos. Ao apropriarem-se de 

conhecimentos historicamente construídos e ao ressignificarem sua realidade, 

os sujeitos podem ter, no espaço da escola, um elo de transformação, 

melhorando e qualificando suas frentes de luta contra as dificuldades vivenciais 

causadas pela exclusão social. As práticas pedagógicas que ocorreram na 

escola contribuíram com esta transformação na forma de perceber e atuar no 

mundo. 

O 'currículo obrigatório' foi construído pela comunidade escolar e as 

f(QOieiras_e tre as disciplinas foram muito fracas; assim, o mesmo é descrito 

como tendo sido de classificação muito fraca (C--) , pois, não havendo uma 

obrigatoriedade de uma listagem de conteúdos a ser cumprida, os professores 

fizeram um planejamento definindo as linhas gerais que deveriam ser 

trabalhadas, não denotando, em suas falas, uma nítida separação entre as 

áreas do conhecimento. Ocorreram escolhas coletivas pelos sujeitos da 

comunidade escolar. 

Os professores defenderam suas posições trabalhando em escolhas 

conceituais coletivas levando em conta a realidade dos alunos e as suas 

necessidades pessoais. Observou-se a existência de um alto grau de 
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autonomia pelos professores em cada ano-ciclo ao definirem o que e como 

determinado assunto seria trabalhado, isoladamente ou interdisciplinarmente. 

Quanto à idéia integradora do currículo escolar, vimos que o processo 

foi aberto e flexível , e os professores o definiram contemplando a realidade 

escolar onde estavam atuando. 

O critério de classificação sempre está relacionado a poder: poder nas 

interrelações entre os sujeitos e na possibilidade de definir as relações entre as 

áreas do conhecimento; neste caso, não houve direcionamento para uma ou 

outra área, viu-se que havia uma definição do currículo de forma ampla com 

conceitos amplos e que poderiam desencadear várias práticas pedagógicas. 

Este processo também foi conduzido com a participação da 

comunidade escolar, que foi ouvida e trouxe contribuições que foram 

trabalhadas na escola. O currículo se realizou através do que os pais, alunos e 

funcionários apontaram como temas centrais na escola. 

A prática pedagógica foi valorizada e, desta forma, coletivamente foram 

legitimadas as escolhas e o por quê destas serem privilegiadas, percebendo-se 

a ausência da agência mantenedora (SMED) na definição detalhada dos 

conceitos a serem desenvolvidos. Por outro lado, a escola, ainda no ano de 

1999, organizou-se para constituir a pesquisa sócio-antropológica e definir o 

complexo temático que viria a ser desenvolvido, enquanto encaminhamento 

curricular da proposta político-pedagógica da Escola Cidadã para o ano de 

2000. 

O conhecimento transmitido pelos professores, no seu relato, volta-se a 

formar sujeitos comprometidos com a transformação da qualidade de vida 

social em que vivem, sendo críticos ao contexto e sabedores de que um mundo 

melhor é possível e de direito para todos. 
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O processo de pesquisa ocorrido na realização desta dissertação 

trouxe a confirmação da extrema criatividade, planejamento e 

comprometimento dos professores que participaram da mesma. As situações 

de aprendizagem do início do ano de 2000 e, anteriormente, a descrição de 

como desenvolviam o currículo no ano de 1999 demonstrou o quanto são 

comprometidos com a educação. São professores que desenvolvem um 

trabalho em direção ao crescimento cognitivo e social de seus alunos, onde, 

independentemente das políticas públicas de educação, com ou sem complexo 

temático, concretizam uma prática pedagógica que leva em conta os sujeitos 

da comunidade escolar, significando e valorizando qualitativamente os 

contextos onde atuam. 
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ANEXOS 

Anexo A: Entrevista da pesquisa Sócio-Antropológica 

"Instrumento de pesquisa sócio-antropológico 

1 )HABITAÇÃO: 

a)Como vieram parar aqui? Por que desta escola? De onde vieram? (Migração 

outras cidades?) 

b)Como se sentem morando neste bairro? Houve melhorias no bairro? 

c)Houve melhorias na habitação (saneamento)? Como isso aconteceu? 

d)Quem mora na casa? 

2)LAZER: 

a)Como a família ocupa seu tempo quando não está trabalhando? O que as 

pessoas de casa, de diferentes idades (crianças, adultos, idosos) gostam de 

fazer? 

b)Onde? Como? Por que? 

c)Que tipo de 'coisas' a família faz junto? 

d)O que vocês pensam do lazer? 

e)Que outros espaços existem para o lazer? 
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f)Participa de eventos da comunidade? Quais? 

g)O que gostaria que houvesse para promover o lazer? 

3)RELIGIOSIDADE: 

a)Quais as religiões presentes na comunidade? 

b)Freqüenta uma delas? 

c)O que leva as pessoas a escolherem uma religião? 

d)como expressa a sua fé? 

4)TRABALHO: 

a)Quem contribui com a renda da família? 

b)Quem contribui com as tarefas da casa? 

c)Quais as alternativas de trabalho na comunidade? 

S)EDUCAÇÃO: 

a)O que é importante para a educação das crianças? 

b)O que ajuda/atrapalha na educação dos seus filhos? 

c)Quem se envolve mais com a educação da família? 

d)Quantos estudam? Onde? 
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e)Quais os espaços educativos encontrados na comunidade? (FORA DA 

ESCOLA) 

f)O que esperas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mario Quintana? 

6)0RGANIZAÇÃO SOCIAL: 

a)O que os meninos/meninas costumam fazer quando não estão na escola? 

b)Existe/conhece alguma associação de bairro? 

c)Participas de algum grupo de associação de bairro? 

d)A quem procurar para pedir ajuda quando necessitas de alguma melhoria no 

bairro? 

e)Como a sexualidade está se expressando nos(as) seus(suas) filhos(as)? 

f)Como lidam com o namoro dos(as) filhos(as)? 

g)Quem orienta/conversa sobre as questões de sexualidade na família? 
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h)Com que idade podem namorar? 

i)Como era e como é o namoro? 
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j)O que está diferente da sua infância para a de seus(suas) filhos(as)? O que 

observas? Por que mudou? 

?)SAÚDE: 

a)Como vê a saúde da família? Qual a causa dessas doenças? (SARNA, 

PIOLHO, GARGANTA, ... ) 

b)Que alternativas (lugares) busca para cuidar e evitar estas doenças? 

c)Com que freqüência? 

d)Como vê o atendimento no bairro? 

8)VIOLÊNCIA: 

a)Como se dão as relações entre as pessoas na comunidade? 

b)Existe violência nessas relações? (familiar, infantil, trabalho, rua) 

c)Como vê a sua comunidade (também os vizinhos)? 

9)DIVERSIDADE CULTURAL: 

a)Que mudanças em tua vida foram mais importantes? (para melhor, para pior) 

b)Qual é o teu grande sonho? E o da família? 

c)Que tipo de vida gostaria de dar aos teus(tuas) filhos( as)?" 



Anexo 8: Regras de Convivência do ano de 1999 

REGRAS DE CONVIVÊNCIA - turno da manhã 

"*Respeitar os colegas, funcionários e professores( as); 

*preservar a limpeza dos ambientes da escola; 

*conservar os materiais da escola e dos colegas; 

*cumprir com os horários da escola; 

*sair da sala somente com autorização do( a) professor( a); 

*vir à escola para realizar as atividades; 

*descer as escadas caminhando com cuidado; 

*lanchar somente no refeitório e sentado(a). 

O QUE ACONTECERÁ SE AS REGRAS NÃO FOREM CUMPRIDAS 

1° (primeiro) Conversar com o/a professor(a); 

2° (segundo) conversar com a equipe diretiva; 

3° (terceiro) conversar com os pais ou com os responsáveis; 

4° quem sujar deverá limpar; 

5° quem estragar deverá consertar. 

REGRAS DE CONVIVÊNCIA - turno da tarde 
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*Respeitar colegas, funcionários e professores(as) : saber conversar com 

calma, evitar discussões e brigas, não atrapalhar as aulas de outras turmas; 
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*não fazer brincadeiras de mau gosto: ex. trancar colegas no banheiro; 

*prestar atenção, escutando as( os) professoras(es); 

*chegar no horário; 

*sair da sala de aula somente com autorização das( dos) professoras (es) ; 

*entrar todos juntos com o( a) professor( a) no início da aula e no recreio; 

*evitar correrias e gritos nas escadas e nos corredores; 

*vidros quebrados- quem quebrou deverá pagar; 
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*salas sujas, lixo no pátio, banheiros - todos devem cuidar da conservação da 

limpeza: escala das turmas para conservação da limpeza; 

*refeitório: turmas organizadas em silêncio no deslocamento até o refeitório, 

não jogar lanche nos outros, lanchar sentados no refeitório, pegar somente a 

quantia que irá comer. 

QUEM NÃO CUMPRIR COM AS REGRAS 

1° Professor(a) e colegas conversam com o/a aluno/a; 

2° conversa do aluno com a equipe diretiva; 

3° dar responsabilidades/tarefas para o/a aluno/a; 

4° sujou - limpa; 

5° quebrou - conserta; 

6° chamar os pais e ou os responsáveis. " 


