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RESUMO 
 

BARDEM, Silvana Capelli. A construção do currículo humanizador na educação 
infantil: um estudo a partir de experiências concretas. 2014. 155 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) — Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2014.  

 

O presente trabalho procura analisar e avaliar os mecanismos que favorecem ou 
dificultam a participação de famílias e outros atores que compõem o cenário 
educativo como coautores no processo de construção do projeto político pedagógico 
das instituições de educação infantil, bem como identificar e analisar práticas 
educacionais democráticas voltadas à garantia de uma escola pública de qualidade 
para a infância. O estudo bibliográfico apresenta reflexões sobre os impactos dos 
condicionantes sociais, culturais e econômicos da sociedade contemporânea na 
construção dos currículos escolares. Procura também analisar a contribuição da 
educação escolar na construção e na consolidação dos princípios da sociedade 
democrática. A pesquisa de campo lança mão de relato de quatro experiências 
concretas (denominadas "episódios") sobre trabalho coletivo, vivenciadas pela 
autora em diferentes espaços e tempos, todas na educação pública no município de 
São Paulo. Embora cada episódio esteja contextualizado em determinado tempo e 
espaço, envolvendo ainda a singularidade de seus atores sociais, são retomados 
neste trabalho os princípios convergentes que nortearam cada experiência a partir 
das categorias visão totalizadora, visão interdisciplinar, visão holística e visão 
heurística. Complementarmente, a análise documental utilizou as atas do Conselho 
de Escola do período 2007-2011 de uma Escola Municipal de Educação Infantil do 
município de São Paulo. A opção por estes documentos como instrumentos para 
análise justifica-se por se constituir o Conselho de Escola um dos espaços 
institucionalizados de discussão e tomada de decisões em que todos os segmentos 
da escola encontram-se representados. Assim, tendo como pano de fundo deste 
estudo a prática da gestão democrática, a análise de tais documentos permite 
melhor compreensão sobre as possibilidades e os limites que se estabelecem num 
colegiado de caráter deliberativo, diante de sua sujeição à administração pública. Os 
procedimentos metodológicos foram pensados no sentido de se identificar, 
compreender e compartilhar práticas que colaborem para a construção de uma 
pedagogia humanizadora, levando em conta as dimensões humanas em toda a sua 
complexidade. 

 

Palavras-chave: educação infantil; currículo; gestão democrática; humanização. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

This work seeks to analyze and evaluate the mechanisms that favor or hinder the 
participation of families and other actors in the educational setting as coauthors in the 
construction of a political pedagogical project, as well as identify and analyze 
democratic educational practices focused on ensuring a quality public school for 
children. The bibliographical study presents reflections on the impact of social, 
cultural and economic conditions of contemporary society in the construction of 
school curricula. It also seeks to analyze the contribution of schooling in the 
construction and consolidation of the principles of a democratic society. The field 
research makes use of four reports of specific experiences (called "episodes") on 
collective work lived by the author in different times and spaces of public education, 
all in the city of São Paulo. Although each episode is contextualized within the given 
time and space, involving the uniqueness of its social actors, convergent principles 
that guided every experience — from categories such as totalizing vision, 
interdisciplinary vision, holistic vision and heuristic vision — are reproduced in this 
work. Additionally, the documentary analysis used 2007-2011 minutes of a São 
Paulo Municipal Preschool School Council. The choice of these documents as tools 
for analysis is justified as the School Council constitutes the institutionalized 
discussion and decision-making space in which all school segments are represented. 
Thus, with the practice of democratic management as background of this study, the 
analysis of such documents enables better understanding of the possibilities and 
limits established in a collegial deliberative body, considering its subjection to 
government prescriptions. The methodological procedures have been designed in 
order to identify, understand and share practices that collaborate to build a 
humanizing pedagogy, taking into account the human dimension in all its complexity. 

 

Keywords: early childhood education; curriculum; democratic management; 
humanization. 
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INTRODUÇÃO 
 

[...] A infância e a adolescência são mais do que as novas gerações que 
conduzimos. Nos conduzem. Nos interrogam, surpreendem e desarticulam 
nossas velhas respostas e concepções pedagógicas. Desarticulam traços 
tão tranquilos de nosso ofício. Se o convívio pedagógico com toda infância e 
adolescência é surpreendente e questionador de nosso saber-fazer de 
mestres, a infância excluída, negada, é ainda mais surpreendente. Ela 
rebrota ainda que podada e negada [...] (ARROYO, 2001b, p. 251). 

 

A afirmação de Miguel Arroyo remete-nos ao desafio de desconstruir nossos 

velhos conceitos que colocam a criança numa posição passiva diante do mundo, 

assim como à necessidade de compreendê-las como sujeitos que pensam, criam e 

constroem, a despeito do que imaginam e propõem os adultos. A discussão sobre 

Educação de Qualidade para Infância tem conquistado avanços, no sentido de se 

reconhecer a criança enquanto sujeito de direitos de diferentes raças, etnias, classes 

sociais, gênero e cultura, o que leva, portanto, a reconhecer a existência de várias 

infâncias, concebendo-as como construções sociais. 

A própria legislação mudou a forma de conceber o atendimento da criança de 

0 a 5 anos de idade. Tal atendimento é visto agora como direito social e a criança, 

como cidadã, sendo encarada, portanto, como sujeito de direitos. Essas concepções 

estão presentes na Constituição Federal de 1988 e foram reafirmadas na Lei nº 

8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 54, 

inciso IV — que atribui ao Estado o dever de assegurar à criança atendimento em 

instituições de educação infantil — e na Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) — que reconheceu creches e pré-escolas como 

instituições integrantes do sistema nacional de educação e a educação infantil como 

primeira etapa da educação básica. No entanto, olhar para a criança como sujeito de 

direitos e idealizar a existência de várias infâncias, histórica, social e culturalmente 

contextualizadas, não é tarefa fácil, se considerarmos que, historicamente, sua 

imagem não foi construída como sujeito social e, por conseguinte, esteve 

condicionada a uma visão homogênea do ser criança, o que significa 

 
[...] considerar que a própria expressão "centrado na criança" incorpora uma 
compreensão modernista particular da criança como sendo um sujeito 
unificado, reificado e essencializado — no centro do mundo — que pode ser 
considerado e tratado à parte dos relacionamentos e do contexto. A perspectiva 
pós-moderna, ao contrário disso, descentralizaria a criança, considerando que 
ela existe através das suas relações com os outros, sempre em um contexto 
particular (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 63). 
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Considerando a necessidade de ressignificação dos espaços escolares numa 

perspectiva mais humanizada e que traduzam de fato os interesses e as 

necessidades das crianças e por entendermos que o cuidado com as crianças 

pequenas e sua educação precisam ser compartilhados entre duas instituições, a 

escola e a família, desenvolvemos esta pesquisa, que se concentra na análise dos 

mecanismos que favorecem ou dificultam a participação de todos os atores 

integrantes do cenário educativo. Neste contexto, em especial, interessa-nos a 

participação das famílias como coautoras no processo de construção do projeto 

político pedagógico (PPP) das instituições de educação infantil, com vistas a 

identificar práticas democráticas para garantia de uma escola de qualidade para a 

infância. Também é objeto de preocupação enfocar a importância da formação do 

coletivo, considerando que participar com outras pessoas da elaboração de uma 

proposta educativa não representa, por si só, atuar coletivamente. A atuação 

coletiva implica criar uma relação transpessoal, como ensina Paulo Freire. Significa 

argumentar, contra-argumentar, saber ouvir, ser ouvido, levar em conta as propostas 

e o contexto social em que se age, no processo de optar por um caminho. 

Ao discutir a importância dos processos coletivos na construção do currículo 

da educação infantil, buscamos também identificar e analisar os elementos dos 

quais se constituem um currículo humanizador. 

A ênfase em instituições de educação infantil paulistanas deve-se a nosso 

percurso na educação infantil, compreendendo o atendimento em Escolas 

Municipais de Educação Infantil (Emei) que recebem crianças de 4 a 5 anos. Ao 

longo do tempo, essa trajetória na rede escolar mantida pela Prefeitura de São 

Paulo possibilitou-nos atentar para as práticas educativas, bem como para as 

relações travadas no interior das unidades escolares a partir de várias perspectivas. 

O olhar de professora de educação infantil permitiu-nos o contato com 

crianças vindas de diferentes famílias e contextos sociais. Ao trabalhar com a 

formação de professores na função de coordenadora pedagógica, pudemos 

perceber as várias concepções de educação que perpassam os espaços escolares. 

A tarefa da supervisão escolar trouxe-nos a possibilidade de conhecer os modelos 

de gestão de várias unidades educacionais com vistas à implementação da política 

educacional no período de 2001 a 2004, durante o qual as diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação (SME), na gestão da prefeita Marta Suplicy, do Partido dos 
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Trabalhadores, foram a gestão democrática, o acesso e a permanência e a 

qualidade social da educação. E por fim, o olhar de diretora de escola trouxe uma 

abrangência de análise das práticas cotidianas e das relações entre os diferentes 

segmentos da comunidade educativa. 

Mas de que lugar nós realmente falamos? Seja qual for, estaremos tratando 

de gestão. Gestão da sala de aula, do horário de formação, da escola e dos 

recursos públicos, gestão das relações. E, ao falar de gestão, necessariamente, 

temos que nos posicionar politicamente, definindo a concepção de gestão que 

defendemos. Diante desse posicionamento, quais os princípios que nos orientam na 

gestão? Considerando o princípio da democratização da escola pública, sentimo-nos 

cada vez mais inquietados com as relações de poder e as propostas expressas nos 

PPP de algumas instituições educacionais pelas quais passamos. 

Esses vários postos de onde olhamos possibilitaram-nos, também, observar 

as várias perspectivas de entendimento do trabalho na educação infantil, seja por 

parte dos profissionais que atuam nas escolas, seja no que se refere às 

representações e expectativas que as próprias famílias usuárias da escola pública 

têm em relação ao atendimento específico nesse tempo da vida: a primeira infância. 

Nessas circunstâncias, a análise e a reflexão sobre nossa trajetória remetem 

à necessidade de problematizar a proposição de uma pedagogia para a infância 

sustentada em práticas antecipatórias e que pretendam homogeneizar a criança e a 

infância a partir de modelos ideais. E acreditamos que desvelar as várias infâncias 

poderá, em contrapartida, possibilitar a construção de propostas educacionais de 

educação infantil que realmente levem em conta os interesses da criança e seu 

papel como protagonista, bem como os anseios e as expectativas das famílias. 

Entendemos que uma nova proposta pedagógica para educação infantil 

deverá ter como premissa a humanização das pessoas. Humanização entendida 

como um processo que desvele o homem como ser histórico, social e cultural. Nesse 

sentido, para a educação infantil, é imprescindível a visão da criança enquanto 

produtora de cultura que está se constituindo nas relações em dado momento 

histórico. É crucial o reconhecimento dos sujeitos e de suas identidades. Os espaços 

educativos devem atender, portanto, às necessidades reais das crianças, sendo 

constituídos, também, a partir do seu ponto de vista. 
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Uma pedagogia da educação infantil que garanta o direito à infância e o 
direito a melhores condições de vida para todas as crianças (pobres e ricas, 
brancas, negras e indígenas, meninos e meninas, estrangeiras e brasileiras, 
portadoras de necessidades especiais, etc.) deve, necessariamente, partir 
da nossa diversidade cultural e, portanto, a organização do espaço deve 
contemplar a gama de interesses da sociedade, das famílias e 
prioritariamente das crianças, atendendo as especificidades de cada 
demanda, possibilitando identidade cultural e sentido de pertencimento 
(FARIA, 2001, p. 69). 

 

A partir dessa concepção de criança e infância, a educação infantil deve ter a 

diferença como valor implícito em suas práticas. A proposição de uma educação 

que, desde a primeira infância, considere as diferenças vislumbra como 

possibilidade a construção de uma nova sociedade, fundamentada em outras bases: 

da diversidade humana, do respeito, da garantia de direitos e da alteridade. 

Assim, acreditamos que a gestão democrática é condição necessária para a 

construção desse novo modelo de educação, por considerarmos que é a partir dos 

vários olhares e, sobretudo, do olhar da família — o primeiro espaço de relações e 

de constituição da criança — que é possível uma pedagogia que considere a criança 

na sua integralidade e singularidade. 

 
[...] a qualidade do ensino escolar não se pode dar alienada da família, em 
especial dos pais e mães dos educandos. É aí que entra a necessidade de 
se providenciarem tempos e espaços constantes e organizados de contato 
direto dos pais com a escola (PARO, 2001, p. 88). 

 

Contudo, encontramos dificuldades para envolver os vários atores 

responsáveis pela educação da criança em discussões que não se apresentem 

apenas como participação em tarefas e questões burocráticas e passem para a 

configuração de tomada coletiva de decisões em relação aos vários aspectos que 

constituem o processo educacional, especialmente em relação à construção 

curricular coletiva. 

A dificuldade dessa participação das famílias numa perspectiva política pode 

ter raízes históricas e culturais, já que, historicamente, elas foram chamadas à 

escola apenas para ouvir reclamações de seus filhos tidos como "indisciplinados" ou 

para ajudar em tarefas. No que concerne aos profissionais que atuam nas escolas, 

percebemos que raramente são chamados para participar como autores na 

construção das propostas educacionais, assumindo assim papel meramente 
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instrucional, em que apenas aplicam planos que outros pensam. Tudo isso revela o 

caráter centralizador das decisões no âmbito da escola. 

Algumas questões se colocam como prementes, se pretendemos avançar 

para além do discurso nesse processo de gestão democrática para a garantia da 

educação de qualidade como direito. Como enxergamos a criança em nosso tempo 

histórico? Os avanços na legislação garantem o direito à educação e às práticas 

voltadas ao desenvolvimento integral das crianças? As instituições levam em conta 

os interesses das crianças? Como e por quem são construídos os currículos para as 

escolas de educação infantil? As famílias fazem parte das discussões sobre as 

propostas pedagógicas das escolas? Há espaços para discussão junto às famílias? 

Quais são esses espaços? Em que perspectivas os professores são formados? 

Essas indagações, que marcaram o ponto de partida da problemática que 

estamos pesquisando como objeto desta dissertação, levaram a equipe gestora da 

Escola Municipal de Educação Infantil Elis Regina à proposição de práticas que 

potencializassem a participação qualificada de todos os segmentos. 

Tudo começou quando, ao final do ano de 2010, realizamos uma avaliação 

escrita com as famílias e com a equipe escolar nos âmbitos organizacional, 

pedagógico e de gestão. As crianças também avaliaram a escola, explicitando, por 

meio de desenhos e em rodas de conversa, do que mais gostavam e do que não 

gostavam em relação a espaços, materiais, brinquedos e atividades, bem como o 

que achavam que poderia haver na escola. 

A partir das avaliações das famílias, da equipe escolar e das crianças, 

indicamos para o ano de 2011 três grandes metas: participação e envolvimento da 

comunidade; gestão dos tempos e espaços; e formação, comunicação e ação. 

Muitas ações decorrentes dessas metas foram realizadas durante 2011, o que 

nos trouxe, de certa forma, a possibilidade de dar voz a quem historicamente não 

era visível nem audível no contexto educacional. Entre as ações desenvolvidas, 

podemos dar ênfase às voltadas para a participação e para a formação. 

No que se refere à participação da comunidade, iniciamos o ano com um 

encontro com as famílias, para indicar quais expectativas expressas nas avaliações 

seriam incluídas no PPP de 2011. Solicitações como o acesso das famílias às salas 

de aula nos horários de entrada e saída, retorno das mochilas utilizadas pelas 

crianças, participação em oficinas e palestras com assuntos sugeridos pelos pais e 

atividades culturais envolvendo as crianças e as famílias foram algumas dessas 
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expectativas traduzidas em ações. Quanto à avaliação das crianças, alguns espaços 

foram repensados, com a inclusão de materiais e brinquedos sugeridos por eles e 

por elas. Essas solicitações transformadas em ações, embora pareçam simples, 

traduzem um início de participação em decisões que antes dependiam apenas do 

ponto de vista dos profissionais. 

Ao iniciar o processo de constituição do Conselho de Escola e da Associação 

de Pais e Mestres (APM), que acontece anualmente no início de março, convidamos 

todas as famílias para um encontro de formação, no qual discutiríamos os princípios 

desses colegiados enfocando-os como espaços de participação e decisão, 

discussão, negociação e encaminhamentos, consolidando, portanto, sua natureza 

democrática de tomada de decisões. 

Realizamos dois encontros de formação que antecederam a Assembleia 

Geral. De um universo de cerca de 420 famílias, contamos com cerca de 40 pessoas 

em cada encontro. Após a Assembleia Geral, conseguimos eleger para o Conselho 

de Escola nove membros titulares e oito suplentes representantes dos pais, número 

máximo previsto pela Portaria SME nº 2.565, de 12 de junho de 2008. Para a APM 

foram eleitos sete representantes. Através desse processo de formação que 

antecedeu a eleição, embora com um número pequeno de participantes, 

conseguimos relativa melhora nas candidaturas, que aconteceram de forma mais 

espontânea do que em anos anteriores, quando precisávamos "chamar" os pais para 

composição dos colegiados. 

Nas reuniões que aconteceram durante o ano, tratamos sempre das 

propostas da escola, como a deliberação de utilização de recursos para a 

viabilização dos projetos, a avaliação dos projetos desenvolvidos e o estudo do 

Regimento Escolar. Finalizamos o ano de 2011 com cerca de 50% de perda no 

número de representantes dos pais. No entanto, o grupo que permaneceu avaliou 

que a participação nesses colegiados permitiu uma nova visão sobre a importância 

da participação. Algumas mães explicitaram a importância de serem ouvidas e a 

possibilidade de tomar decisões, dizendo que voltariam a participar no ano seguinte. 

Outra ação importante foi a mudança nos encontros bimestrais com as 

famílias, que passaram a acontecer em dois momentos. No primeiro momento, a 

reunião com a equipe gestora era realizada no pátio da escola, configurando-se 

como espaço de formação. Durante o ano, foram trabalhados quatro temas: 

participação popular; participação da família no cotidiano da criança; plano de 
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aplicação de recursos financeiros com ênfase no projeto político pedagógico; e 

trabalho de colaboração da escola com a Cooperativa de Reciclagem Chico Mendes 

(criada em 1999 e localizada no Bairro São Rafael). Neste trabalho, que teve como 

objetivo envolver as famílias no projeto da escola sobre o tema da educação 

ambiental, a escola passava a ser um posto de entrega voluntária (PEV) de 

materiais recicláveis. O segundo momento, realizado em sala com as professoras, 

concentrava-se no trabalho com os projetos específicos de cada grupo. 

Nos encontros, contamos com razoável participação, embora alguns pais 

tivessem sugerido tempo mais reduzido para as discussões gerais. Por outro lado, 

muitos pais começaram a entender de maneira mais efetiva a importância de se 

envolver nas ações escolares cotidianas e o quanto esse envolvimento ajudava a 

estabelecer um diálogo reflexivo com a comunidade, transformando a escola em 

espaço de formação também para as famílias. Esse entendimento começou a 

aparecer nas avaliações. 

Para avaliar o trabalho da escola, realizamos duas plenárias com as famílias. 

Uma dessas plenárias ocorreu em julho, enfocando o atendimento e o acolhimento 

das crianças no semestre, o atendimento às famílias e a organização geral da 

escola. A avaliação no final do ano foi organizada a partir do estudo Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil, publicado pelo MEC (COELHO et al., 2009). 

Avaliamos coletivamente o trabalho da escola, considerando os indicadores 

propostos no documento: relação escola/família e organização dos espaços; 

planejamento, formação e condições de trabalho dos profissionais da Emei; o 

trabalho com a criança. A partir da síntese das discussões, fizemos os 

encaminhamentos para o PPP do ano seguinte. 

Sob dois aspectos, todo esse processo avaliativo foi muito importante para a 

escola: a avaliação realizada em plenárias potencializou um exercício de 

participação com caráter decisório; ademais, contribuiu sobremaneira para a 

reorganização do PPP do ano seguinte, levando-se em consideração os vários 

pontos de vista, o que revela uma possibilidade de construção coletiva do currículo 

da educação infantil. 

 
[...] a democratização da gestão da escola básica não pode restringir-se aos 
limites do próprio Estado — promovendo a participação coletiva apenas dos 
que atuam em seu interior —, mas envolver principalmente os usuários e a 
comunidade em geral, de modo que se possa produzir, por parte da 
população, uma real possibilidade de controle democrático do Estado no 
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provimento de educação escolar em quantidade e qualidade compatíveis 
com as obrigações do poder público e de acordo com os interesses da 
sociedade (PARO, 2001, p. 97). 

 

Para a equipe escolar, garantimos semanalmente horários coletivos para 

envolver todos os funcionários na discussão do currículo da escola: pessoal da 

secretaria, inspetores de alunos, professores e agentes escolares. Nesses 

encontros, que chamamos de reuniões pedagógicas semanais, trabalhamos com o 

documento Práticas cotidianas na educação infantil: bases para a reflexão sobre as 

orientações curriculares (BARBOSA, 2009). Esses encontros no segundo semestre 

passaram a ser quinzenais. 

Todo esse processo de discussão coletiva começou, timidamente, a revelar 

uma escola com um trabalho mais significativo para as crianças, em que os 

diferentes atores foram reconhecidos e puderam, de certa forma, se reconhecer 

como sujeitos envolvidos no processo. 

A escola torna-se, dessa maneira, local privilegiado na busca de mecanismos 

de provimento de participação para que a população exerça, de fato, seu direito à 

inserção nas políticas públicas de educação. 

Essa experiência de gestão, associada às leituras realizadas nesse processo 

— dentre as quais, Barbosa (2009), Faria e Palhares (2001) e Paro (2002, 2010) — 

potencializou nossa inquietação sobre a necessidade da participação de todos os 

atores que compõem o cenário educativo, com vistas à construção de uma escola 

de educação infantil de qualidade para as crianças, segundo as concepções e 

princípios já expostos. 

Percebemos, nesse processo inicial de estudo, que os trabalhos referentes à 

gestão democrática estão mais voltados para o ensino fundamental, o que confere à 

pesquisa no segmento educação infantil grande relevância para a construção da 

identidade da educação para infância, bem como para seus profissionais. 

Muito se tem a fazer ainda para que seja garantido o direito à educação de 

qualidade para todas as crianças. Nesse sentido, toda a discussão e a pesquisa que 

envolvam este tema podem corroborar para a implementação efetiva do que já é 

previsto em lei. Esta foi uma das razões que nos fizeram decidir pelo 

encaminhamento da pesquisa em desenvolvimento no processo de pós-graduação 

em educação que estamos vivendo. 
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CAPÍTULO 1 — CURRÍCULO ESCOLAR: O DESAFIO DA HUMANIZAÇÃO 
 

[...] As notícias da mídia estiveram voltadas para a dramática história que 
acontecera na madrugada de Brasília, irônica ou propositadamente (?) no 
Dia do Índio [...] Paulo escreveu sobre a barbárie que estava abalando o 
país. O título desta terceira carta, segundo está nos seus próprios 
rascunhos era: Da Tolerância, uma das qualidades fundantes da vida 
democrática. No dia 21, entretanto, ao ter a notícia de que nosso índio 
pataxó não resistira à dor indizível de seu corpo em chamas, Paulo 
escreveu então essas palavras derradeiras. Mais contundentes e mais 
cheias de indignação (FREIRE, 2000, p. 68-69). 

 

 

As "cartas pedagógicas" escritas por Paulo Freire entre 1996 e 1997, relidas e 

publicadas por Freire (2000), trazem à discussão os desafios da educação no que 

concerne a seu aspecto humanizador. O trecho em epígrafe refere-se à terceira 

carta escrita por Paulo Freire, na qual ele expressa sua indignação quanto ao 

assassinato do índio pataxó Galdino Jesus dos Santos no dia 20 de abril de 1997, 

em Brasília. Nas suas palavras cheias de indignação: "[...] brincando de matar. 

Tocaram fogo no corpo do índio como quem queima uma inutilidade. Um trapo 

imprestável. Para sua crueldade e seu gosto da morte, o índio não era um tu ou um 

ele. Era aquilo, aquela coisa ali" (FREIRE, 2000, p. 65). 

A opção de utilizar o episódio da morte do índio Galdino como disparador de 

reflexão acerca do caráter humanizador da educação justifica-se no sentido de que, 

além de causar indignação pela crueldade de uma ação exacerbadamente 

desumana, remete a pensar sobre a responsabilidade da educação, ou à parte que 

cabe a esta, no processo de "humanização" ou "desumanização" dos sujeitos. 

Por "humanização" entendemos a recuperação do que é constitutivo do 

homem, que, para Paulo Freire, traduz-se na consciência de sua inconclusão e na 

necessidade do outro como ser de relações, na curiosidade que deverá evoluir de 

ingênua a epistemológica, na busca de ser mais e na constante transformação da 

realidade histórica. Assim, a busca de ser mais "[...] não pode realizar-se no 

isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires [...] 

ninguém pode ser, autenticamente, proibindo que os outros sejam [...] o ser mais 

que se busque no individualismo conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos. 

De desumanização" (FREIRE, 1987, p. 43). 

Portanto, ao ressaltar o conceito de tolerância como "uma das qualidades 

fundantes da vida democrática", entendemos que Freire refere-se à interação e ao 
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diálogo entre os sujeitos das diferentes culturas, e a sua interdependência, não se 

caracterizando, assim, uma relação hierarquizada, de poder de uma cultura sobre a 

outra, o que não significa ausência de conflitos. Nesse contexto, a diversidade e o 

conflito são colocados como constitutivos da sociedade, sendo aspectos positivos e 

necessários à relação democrática. A partir dessa perspectiva, o que se torna 

negativo nesse processo é a transformação da diversidade em desigualdade. 

Nesse sentido, Silva (1995) aponta a necessidade de entender as relações de 

poder historicamente implícitas às diferentes culturas, isto é, os processos que 

contribuíram para a transformação da diversidade em desigualdade. O autor 

explicita dois planos a partir dos quais se deve considerar as diferenças culturais, o 

antropológico e o sociológico. 

 
No plano antropológico elas são realmente, apenas diferentes, mas no 
plano sociológico elas são também desiguais. Isto é, não existe nenhum 
critério que permita declarar uma determinada cultura melhor ou mais válida 
que outra, mas na correlação de forças estabelecida no jogo social, 
determinadas culturas se impuseram como mais válidas que outras (SILVA, 
1995, p. 196). 

 

Nessa perspectiva histórica, em que se iluminam as correlações de forças 

existentes entre as diferentes culturas, encontra-se o papel da escola no que diz 

respeito à formação do homem na sua integralidade. Assim, para que a educação 

supere o senso comum, será necessário reconhecer a condição do homem que faz 

dele o único ser que "[...] se desprende de sua condição meramente natural, 

pronunciando-se diante do real e criando valores" (PARO, 2010, p. 24). Essa 

superação de sua condição meramente natural dá-se a partir da curiosidade e da 

busca de ser mais, aspectos que conferem ao homem sua condição histórica. 
Mas em que contextos ocorre hoje tal condição histórica do homem? Essa 

complexa questão permeia toda a discussão sobre a educação na 

contemporaneidade. Portanto, os contextos em que se apresentam as condições 

reais do cotidiano dos sujeitos da ação educativa remetem, necessariamente, a 

novos significados para o processo educacional. 

Nesta mesma vertente, Arroyo (2011) destaca questões cruciais para a 

educação em "tempos de exclusão", refletindo se há possibilidade de humanização 

diante de "processos tão brutais" de exclusão social. Pensar na educação, situando 

a escola nos tempos atuais e nos contextos dos movimentos sociais, como propõe 
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este autor, traz para discussão as dimensões que perpassam os currículos 

escolares: "[...] o currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante da função 

da escola." (ARROYO, 2011, p. 13). 

Superando o conceito de currículo concentrado apenas no desenvolvimento 

de competências e habilidades, a dimensão curricular refere-se aos sujeitos da ação 

educativa e aos contextos nos quais se inserem. Nessas condições, tornam-se 

urgentes as indagações: quem são as crianças, os adolescentes e os jovens que 

hoje estão nos espaços escolares? Em que contextos estão inseridos? Que 

esperam da escola? 

Ao analisar os contextos atuais da infância, Sarmento (2012, p. 5) aponta a 

necessidade de "[...] caracterizar as condições sociais que marcam as possibilidades 

de vida na atualidade e que, sendo comum a todas as gerações, têm especificidades 

no que respeita às crianças". Ainda no âmbito do mesmo artigo, ao tratar da 

sociedade contemporânea, o autor observa que 

 
[...] os traços que definem a condição social da existência humana na 
sociedade contemporânea, designada pelo modelo social e econômico 
hegemônico do capitalismo avançado podem ser caracterizados [...] pela 
combinação entre a globalização e o individualismo institucionalizado. 

 

Esse contexto social contemporâneo, marcado pelo individualismo e pela 

competição, lança sobre a escola a necessidade de enxergar, de fato, esses sujeitos 

na perspectiva de buscar possibilidades de construção de sentidos coletivos, pois 

que é preciso (re)construir as bases da convivência humana. A escola é mais um 

espaço institucional dentro da sociedade, e, fazendo parte desta, há que se cumprir 

seu papel nesta complexa dinâmica social. 

Ao assumir seu papel, a escola não pode se furtar a olhar para o que 

acontece nos espaços para além de seus muros e trazer para seus contextos 

curriculares os sujeitos reais, dar-lhes visibilidade, dar-lhes nome: quem são, onde 

moram, com quem moram, como vivem ou sobrevivem. Toda essa contextualização 

deverá buscar, intencionalmente, a proposição de um currículo que incorpore os 

significados vivenciais das crianças, dos adolescentes e dos jovens, conferindo 

sentidos às experiências educacionais. 

No contexto da educação, certos discursos são incorporados por políticas 

educacionais e pelos próprios educadores. Contudo, raramente se traduzem em 
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práticas reais. O currículo construído a partir das diferenças sociais e culturais é um 

dos discursos que vem assumindo lugar comum nos espaços escolares, sem que, 

contudo, transforme e sustente as práticas cotidianas.  

A escola, além de estar atenta aos movimentos da sociedade — para buscar 

a superação dos discursos e práticas pedagógicas voltados somente para o 

desenvolvimento de competências e habilidades, consolidadas, portanto, na 

perspectiva da homogeneidade —, deve estar comprometida com a construção de 

um projeto político pedagógico de forma coletiva, envolvendo também a comunidade 

usuária desse espaço público. Esse envolvimento da população usuária pressupõe a 

própria natureza de uma instituição pública, espaço comum a todos e que, por essa 

razão, se constitui em direito de todos. Essa discussão está no bojo de uma 

educação pública, democrática e popular. 

Contudo, a cultura que adentra seu espaço e é veiculada pela escola tem 

uma única perspectiva. Assim, se considerarmos que cultura, de uma perspectiva 

mais ampla, “[...] envolve conhecimentos, informações, valores, crenças, ciência, 

arte, tecnologia, filosofia, direito, costumes, tudo enfim que o homem produz em sua 

transcendência da natureza” (PARO, 2010, p. 23), e se entendermos que a 

educação constitui-se na apropriação e difusão dessa cultura, podemos inferir que a 

escola tem feito um pequeno e limitado recorte cultural. Seu currículo tem se 

constituído apenas na transmissão de conhecimentos, desconsiderando toda essa 

produção cultural que é de todos os homens, de todos os coletivos sociais. A escola 

desconsidera, assim, que “[...] todo processo de conhecimento esteve e está 

associado, instigado em processos culturais” (ARROYO, 2011, p. 344). 

A partir dessas premissas, é possível supor que não se pode separar 

conhecimento de cultura. Mas há que se perguntar que cultura tem lugar no espaço 

escolar, que cultura é legitimada como "conteúdo" do processo educacional. 

Na construção dos currículos escolares, para a desconstrução da própria 

"cultura escolar", torna-se imprescindível a inclusão da cultura produzida nos setores 

populares. Conferir legitimidade a determinados conhecimentos selecionados por 

grupos hegemônicos detentores de poder sobre a produção cultural significa definir 

quem tem direito a voz no campo educacional. Nesse sentido, quanto ao caráter 

regulador do currículo escolar, é possível afirmar: 
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Em estruturas fechadas, nem todo conhecimento tem lugar, nem todos os 
sujeitos e suas experiências e leituras de mundo têm vez em territórios tão 
cercados. Há grades que têm por função proteger o que guardam e há 
grades que têm por função não permitir a entrada em recintos fechados. As 
grades curriculares têm cumprido essa dupla função: proteger os 
conhecimentos definidos como comuns, únicos, legítimos e não permitir a 
entrada de outros conhecimentos considerados ilegítimos, do senso comum 
(ARROYO, 2011, p. 17). 

 

Os conhecimentos considerados ilegítimos, de senso comum, constituem-se 

das narrativas dos diferentes atores sociais, que trazem para o espaço escolar suas 

crenças, seus valores, suas experiências, suas formas de pensar o mundo. Essa 

cultura, ao adentrar o espaço escolar, é tida como menor, inferior e irrelevante frente 

aos conhecimentos científicos legitimados e que compõem o núcleo comum do 

currículo escolar. 

Na nossa cultura escolar, os conhecimentos construídos a partir das 

diferentes vivências são, no máximo, trabalhados como atividades extracurriculares, 

temas transversais. O que, de fato, tem importância são os conceitos científicos dos 

conhecimentos universalizados como verdadeiros e únicos. Assim, "[...] o central nos 

currículos ou nos conhecimentos que toda criança, adolescente ou jovem tem de 

aprender é pensado como comum em contraposição a diversificado [...]", que, na 

nossa experiência educacional, "[...] não são componentes do núcleo comum, não 

são obrigatórios" (ARROYO, 2011, p. 77-78). 

Dentro deste contexto, a escola e seus currículos negam o homem, alguns 

homens, como produtores de cultura, negam a própria existência de outra forma de 

cultura construída nas diferentes vivências e nas relações sociais. As culturas 

populares são segregadas e deverão, portanto, limitar-se aos seus "guetos". 
No entanto, há que se reconhecer que, numa perspectiva mais ampla, a 

educação não está restrita apenas aos espaços escolares. Os sujeitos constroem 

suas histórias a partir de relações constituídas nos mais variados espaços. Essas 

histórias, muitas vezes, estão carregadas de experiências de exclusão, negação de 

direitos, condições de vida sem a mínima dignidade humana a despeito de toda 

legislação que versa sobre as garantias de direitos, como a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A escola, portanto, não pode se configurar 

em mais um espaço institucional onde toda essa marginalidade seja reproduzida, 

consolidada e perpetuada. 
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Partimos da ideia de que, dentre as várias responsabilidades da escola, está 

também e sobretudo a de fomentar relações mais humanas com vistas a contribuir 

para a formação de sujeitos mais solidários num contexto social em constante 

transformação, possibilitando-lhes a intervenção em tal contexto de determinada 

perspectiva. A escola assume, dessa maneira, o importante papel de potencializar e 

consolidar os princípios fundamentais de uma sociedade democrática, como 

solidariedade, cooperação e alteridade. 

 

 

1.1. O chão da escola: limites e possibilidades de escolhas 
 

 

Há muito se vem discutindo os limites e as possibilidades do papel 

transformador da escola. Sabe-se que, frente às desigualdades sociais e 

econômicas, seu poder transformador é muito limitado e que, muitas vezes, se 

apresenta até com o caráter de reprodutor dessas desigualdades, quando se utiliza 

de mecanismos excludentes e segregadores, como os critérios meritocráticos de 

êxito, fracasso e reprovação, entre outros. No entanto, sabe-se também que a 

escola é mais um espaço institucional onde as relações sociais também estão 

presentes e que, portanto, não pode ter invalidadas suas potencialidades dentro de 

sua competência específica no que concerne a sua parcela de responsabilidade em 

relação às questões sociais e culturais. 

Nessas condições, a partir dos condicionantes econômicos, sociais e culturais 

que atualmente influenciam a escola, quais seus limites e suas possibilidades de 

contribuir na construção e na consolidação dos valores da sociedade democrática? 

No contexto social e econômico da globalização, a escola vem sofrendo as 

influências da tendência capitalista, da lógica do mercado, no que concerne às 

propostas educacionais, em especial as políticas avaliativas externas. Há forte 

tendência de "[...] aplicar a todas as instituições, em particular às educativas, os 

mesmos princípios de métodos administrativos vigentes na empresa capitalista [...]" 

(PARO, 2001, p. 13). Dentro desse contexto, aspectos como eficiência, 

competência, competição e individualismo vem cada vez mais impregnando as 

práticas escolares, e cada vez mais esses elementos condicionam a definição de 
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educação de qualidade. Essa definição é discurso recorrente em diversos setores da 

sociedade e tem se incorporado fortemente à cultura escolar. 

As práticas escolares ancoradas nessas premissas partem das ideias de que 

os sujeitos dispõem de liberdade para fazer escolhas pessoais e que essas escolhas 

independem das condições históricas, sociais e culturais a que, de fato, se 

encontram subordinadas. Esses preceitos levam à conclusão de que alguns 

educandos progridem e têm sucesso escolar porque se esforçam, têm força de 

vontade. Outros sujeitos, entretanto, não se empenham o bastante a ponto de 

conseguir o êxito esperado pela escola. Segundo essa lógica, o sucesso ou o 

fracasso dependem unicamente da vontade e do esforço pessoal, pois que todos 

têm liberdade de escolhas, o que se constitui em lei natural dos homens. Todavia, o 

que está implícito nessa lógica educacional é a lei do livre mercado. 

O conceito de liberdade que se mostra descolado das questões histórico-

sociais está em contradição com o processo de construção da verdadeira 

democracia, pois que esta não se ancora na competição entre os homens, mas na 

busca de qualidade de vida para todos. Disso decorre que a relação em que alguns 

homens dominam outros por mérito individual não se coaduna com os princípios de 

uma sociedade democrática. Nesse sentido, Paro (2001, p. 17) afirma "[...] ser 

extremamente paradoxal que a palavra liberdade continue a servir à ideologia que 

hoje mais a despreza enquanto emancipação humana". 

Mas em que medida as crenças do liberalismo econômico impactam e 

direcionam as práticas cotidianas das escolas públicas? Para refletir sobre essa 

questão, há que se pensar que lugares ocupam, nessa tendência mercadológica da 

educação, os sujeitos da ação educativa e o conhecimento. 

No contexto da lógica de mercado e das avaliações externas, não importa 

quem são os sujeitos da ação educativa, os quais são vistos de maneira 

homogeneizada e só aparecem, considerados na sua singularidade, quando 

constatado o resultado negativo, particularmente nas escolas públicas, onde estão 

as crianças, os adolescentes e os jovens das camadas populares. 

Esse juízo meritocrático, que classifica e seleciona os indivíduos, atribuindo-

lhes o fracasso, o insucesso, o julgamento negativo, corrobora a imagem, também, 

negativa, construída socialmente sobre os sujeitos vítimas da exclusão social e 

cultural e que são mais uma vez vitimados. Reproduz-se e se legitima, então, a ideia 

que assume as desigualdades sociais, econômicas e culturais como resultantes de 
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méritos individuais. Esta lógica é reveladora dos fatores que contribuem para que o 

conhecimento seja privilégio de poucos: "Pesquisas mostram que os piores 

resultados nas avaliações escolares e oficiais e as maiores taxas de reprovação 

estão nos coletivos pobres, negros, das periferias e do campo. As mesmas vítimas 

de tantas segregações históricas" (ARROYO, 2011, p. 63). Portanto, há que se 

refletir sobre as relações implícitas nos resultados das avaliações escolares e a 

desigualdade social. Não é por acaso que a constatação das maiores taxas de 

reprovação está exatamente nas escolas onde se torna evidente a exclusão social. 

Ademais, segundo o mesmo autor, as avaliações oficiais externas têm 

definido o currículo escolar a partir de conteúdos selecionados para esse fim, ou 

seja, conteúdos específicos para que os educandos possam responder aos testes 

com o máximo de acertos possíveis. Essa tendência resulta, mais uma vez, em 

homogeneização e hierarquização do conhecimento legitimado no espaço escolar. 

Dessa forma, as crianças e os adolescentes dos setores populares são vistos 

frequentemente de um ponto de vista segundo o qual a "falta" é o que os caracteriza, 

ou seja, a falta de conhecimentos científicos, de cultura e de civilidade, entre outras 

"carências". Dessa visão decorre a implementação de tantas políticas públicas 

compensatórias, o que tem se concretizado em propostas de "reforço" fora do turno 

escolar regular em várias redes de ensino. 

No entanto, a necessidade de uma avaliação da própria estrutura curricular 

escolar e de sua ressignificação apresenta-se para além dessas políticas 

compensatórias que se propõem a reforçar o que tem se apresentado de forma 

equivocada, o próprio currículo. 

A perspectiva compensatória tem acompanhado a educação infantil que 

historicamente foi criada para suprir as carências culturais dos filhos e filhas dos 

setores populares. Essa visão compensatória, entretanto, caminhou para uma 

perspectiva de preparação para o ingresso das crianças no ensino fundamental e, 

hoje, caminha também para a possibilidade de avaliação externa como forma de 

mensuração de qualidade. Fóruns que defendem os direitos da infância têm 

advertido que a educação infantil corre iminente risco de passar, também, por 

avaliação em larga escala, incluindo-se, assim, desde pequenas, as crianças nesse 

contexto educacional homogeneizado e competitivo. 

As avaliações determinadas pela visão mercadológica influenciam 

diretamente no ordenamento dos currículos escolares, que passam a atender a essa 
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lógica, ou seja, a de preparar e treinar para o mercado de trabalho. Essa proposta 

curricular, organizada a partir das competências e que se apresenta com caráter 

propedêutico, está sustentada por determinada visão dos educandos: "Pensamo-nos 

empregáveis ou capacitandos para candidatos ao emprego escasso, disputado, 

exigente. Para a empregabilidade." (ARROYO, 2011, p. 103). 

Segundo este autor, o atendimento ao pragmatismo da lógica do mercado 

leva à "expatriação dos conhecimentos", pois determina como válidos apenas os 

conhecimentos que atendem às competências para o mercado de trabalho. Também 

leva à destruição da identidade dos profissionais da educação como profissionais do 

conhecimento, pois os transforma em treinadores de sujeitos que apenas 

responderão a testes. Ademais, esse modelo de ensino, que visa somente à 

qualificação e ao treinamento, assume um conceito reducionista de educação e 

conceitua o trabalho só como meio para satisfazer as necessidades básicas do 

indivíduo — portanto, não reconhece o trabalho como constitutivo da condição 

humana, como elemento fundamental do processo de humanização do homem. 

Muitos são os segmentos que hoje entendem a escola somente como 

instituição que deve preparar os educandos para o mercado de trabalho. Entre tais 

segmentos, encontram-se parte das famílias, grande parte da mídia que veicula e 

defende essa premissa e até parte dos educadores. Essa crença sustenta-se em 

determinada concepção de homem, mundo e educação e serve a pequena parcela 

da sociedade que detém os meios de produção e serviços: 

 
[...] na falta de um conceito mais fundamentado de qualidade do ensino, o 
que acaba prevalecendo é aquele que reforça uma concepção tradicional e 
conservadora da educação, cuja qualidade é considerada passível de ser 
medida a partir da quantidade de informações exibidas pelos sujeitos 
presumivelmente educados (PARO, 2001, p. 37). 

 

No que diz respeito às famílias, especialmente àquelas das camadas 

populares, essa crença apresenta-se de forma muito forte, pois que, diante da 

extrema dificuldade de sobrevivência, buscam na escola uma forma de melhoria da 

qualidade de vida, com a possibilidade de um emprego mais bem remunerado, o 

que é amplamente divulgado na atualidade. Inversamente, relaciona-se o insucesso 

dos indivíduos no meio social à falta de escolarização. Essa crença impede o 

desvelamento das reais causas das injustiças sociais e que estão diretamente 

condicionadas pela própria lógica da sociedade capitalista. 
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A forma como essas crenças vão ocupando lugar comum nos vários setores 

de nossa sociedade revela o quanto são fortes os mecanismos de construção dessa 

hegemonia cultural, ainda que existam outros discursos que insistem em denunciar o 

quanto produz e reproduz injustiças de várias ordens, sobretudo de ordem social. 

Para os setores populares, o pertencimento à escola — entendido em 

perspectiva mais ampla como o acesso a esta e o direito de nesta ter representação — 

assume o valor simbólico do pertencimento a outros espaços de direito. Não porque a 

escola possibilitaria ascensão social, mas porque "[...] em nossa história o acesso ou a 

negação a um dos territórios, espaços sociais está atrelado ao acesso ou negação a 

outros espaços. Toda luta por escola, universidade ultrapassa a luta específica por 

esses espaços de cidadania e reconhecimento" (ARROYO, 2011, p. 371). 

Portanto, buscar o sentido mediador da escola em relação à construção e à 

consolidação dos valores da democracia passa pelo desvelamento das condições 

reais e injustas em que hoje vivem a maioria das crianças e dos adolescentes. 

Fomentar e vivenciar princípios como cooperação, diálogo, alteridade e liberdade 

coletiva pode "[...] contribuir para desarticular a ideologia do mercado incrustada no 

dia a dia da sociedade e, em particular, no sistema de ensino" (PARO, 2001, p. 30). 

Diante desse quadro atual, de subordinação do sistema de ensino aos 

preceitos da sociedade capitalista, quais as possibilidades reais de inversão da 

lógica do mercado que tocam, de fato, o chão da escola? 

Quem resistirá a processos tão excludentes institucionalizados de maneira tão 

injusta e perversa? 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 206, trata dos princípios da 

liberdade e da pluralidade de ideias sobre a partir dos quais se dará o ensino 

nacional. Numa educação para a autonomia, é desejável que se garanta aos 

educadores o direito de fazer escolhas próprias diante de seu próprio trabalho e dos 

contextos onde este se realiza. Portanto, passa a ser importante que o conjunto dos 

profissionais em educação marque seus territórios com autorias de projetos 

curriculares que deem visibilidade aos sujeitos e tragam seus saberes e 

experiências vividas como conhecimentos para o currículo escolar. Isso não significa 

entender, ingenuamente, que a escola tem autonomia para não levar em conta as 

pressões advindas de instâncias superiores e da própria sociedade; mas, sim, que 

pode buscar a utopia de uma educação que ajude a formar consciência crítica, 

construindo projetos coletivos que tragam outros saberes, além dos legitimados, 
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para a centralidade dos currículos. Essa pode ser sua contribuição para a 

construção de outra hegemonia. 

Arroyo (2011) dedica todo um capítulo — "Disputas pela autoria e criatividade 

docente" — à discussão dos coletivos de profissionais da educação que vêm se 

arriscando e propondo práticas e projetos inovadores em escolas públicas. O autor 

defende a autonomia de professores, gestores e redes de ensino na definição 

coletiva de projetos nascidos de seus contextos sociais e culturais. Defende ainda a 

necessidade de mapeá-los para o estudo de seus significados, de modo que fossem 

utilizados até nos currículos de formação de outros profissionais da educação. 

Essas práticas mais inovadoras estariam acontecendo em escolas que 

apresentam os maiores índices de exclusão social e cultural, onde estão os filhos 

dos diversos coletivos: sociais, étnicos, raciais, das periferias, do campo. Pode-se 

supor, assim, que esses coletivos, de certa forma, têm forçado os educadores a 

olhar para essa diversidade de sujeitos que hoje tem acesso à escola pública e 

nesta permanece. 
Ao mesmo tempo em que confere outra identidade à escola, a autoria de 

práticas pedagógicas possibilita a reconstrução e a reafirmação da identidade 

profissional dos educadores, hoje esvaziada pelo poder público por meio de 

avaliações externas que acabam determinando o que ensinar e o que aprender no 

espaço escolar. 

Sabe-se que os diferentes sujeitos sociais que carregam tantas experiências 

coletivas e singulares estão presentes no ambiente escolar, sem que, no entanto, 

sejam reconhecidos como atores e, muito menos, como autores. Nesse contexto, os 

filhos dos coletivos populares não se reconhecem nem se sentem pertencentes a 

tais espaços. Não há identidade reconhecida nas práticas desenvolvidas, nas 

relações estabelecidas, nos materiais didáticos, nas linguagens — enfim, em todo o 

currículo. No entanto, este currículo que não reconhece os sujeitos reais da ação 

educativa não é construído de forma neutra, carrega representações relativas a 

diferentes coletivos. São representações sociais e culturais que dizem muito sobre a 

forma como são vistos e tratados os sujeitos das diferentes camadas sociais e das 

diferentes culturas, o que atinge até as crianças pequenas. 

Em pesquisa realizada quanto às práticas educativas na creche, foi analisada 

a relação da professora com crianças negras e brancas na faixa etária de 0 a 3 anos 



30 

 

de idade. Os dados revelaram desigualdade de tratamento na relação adulto-criança 

no que se refere às crianças negras. 

 
Foi possível identificar, no cotidiano da creche, a forma diferenciada como a 
professora se relaciona afetivamente com as crianças negras e brancas, no 
oferecimento ou não do colo, principalmente no momento da chegada, no 
cumprimento com carinho e beijo, o abraço e/ou sem um contato carinhoso 
(FARIA; FINCO, 2011, p. 65). 

 

Isso revela que, até no aspecto afetivo, nas relações, parte importante do 

currículo escolar, o fato de pertencer a coletivos sociais inferiorizados e ocultados 

historicamente faz diferença na organização do trabalho. A criança aprende desde 

pequena que fazer parte desses coletivos lhe confere determinado lugar onde se 

reconhece negativamente, e é menos merecedora (inclusive) de afeto. Revela também 

que há imagens construídas socialmente a partir de estereótipos que não carregam o 

sujeito real, mas suas caricaturas. A escola reproduz e perpetua, assim, as injustiças 

sociais, conferindo invisibilidade aos sujeitos no currículo construído e praticado. 

Os saberes que os sujeitos adquirem são construídos também nas relações 

cotidianas. A partir dessa premissa, há que se escolher quais saberes queremos que 

nossas crianças, adolescentes e jovens construam. O que aprendem os sujeitos 

nessas relações cotidianas excludentes e endurecidas? Certamente não são 

saberes de acolhimento, cooperação e alteridade. Ao contrário: são lições de 

segregação e exclusão. 

Não obstante, a presença das crianças e dos adolescentes dos setores 

populares no espaço escolar, ao longo do tempo, tem incomodado a ordem 

estabelecida na sua organização, bem como os currículos. Esse incômodo revela-se 

também em grande parte da sociedade que, não raramente, expressa a relação que 

estabelece entre baixa qualidade da escola pública e democratização do acesso às 

camadas populares. Esse é um dos discursos que ocupa lugar quase comum na 

sociedade e, muitas vezes, até entre os próprios educadores. No entanto, a despeito 

de marcar presença no espaço escolar, as identidades dos grupos social e 

culturalmente inferiorizados não são incluídas no currículo, que insiste em qualificar 

e legitimar apenas a cultura produzida nos grupos dominantes. Nessas condições, a 

escola apresenta-se como espaço de relações sociais que não estão em 

consonância com as relações reais da sociedade, pois que não se reconhece nem 
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se incorpora no currículo a cultura produzida pelos movimentos sociais e suas lutas 

por reconhecimento de identidade. Nesse sentido, Silva (1995, p. 185) afirma que há 

 
[...] uma distância enorme entre as experiências atualmente proporcionadas 
pela escola e pelo currículo e as características culturais de um mundo 
social radicalmente transformado pela emergência de movimentos sociais, 
pela afirmação de identidades culturais subjugadas [...] No novo mapa 
cultural traçado pela emergência de uma multiplicidade de atores sociais e 
por um ambiente tecnicamente modificado, a educação institucionalizada e 
o currículo continuam a refletir anacronicamente, os critérios e os 
parâmetros de um mundo social que não mais existe. 

 

Assim, ao ter acesso à escola pública, aquelas crianças e adolescentes 

passaram a ter suas identidades reconhecidas de um ponto de vista apenas 

negativo, sempre se reafirmando o quanto são incapazes e inferiores frente ao 

conhecimento e à cultura veiculados pela escola. Em decorrência, a 

responsabilidade sobre a falta de qualidade da escola pública recai sobre os sujeitos 

mais vitimados por esta mesma escola. 

Diante desse quadro educacional, é preciso fazer uma escolha político-

pedagógica: legitimar e perpetuar essa lógica segregadora e excludente ou 

reconhecer que as diversas experiências sociais vividas por todos os sujeitos 

produzem conhecimento e que, portanto, devem compor os currículos escolares. 

Que conhecimentos trazem meninos e meninas que acompanham a luta 

cotidiana pela sobrevivência de suas famílias? O que têm a dizer esses jovens sobre 

as estratégias desenvolvidas para a garantia mínima de dignidade no que concerne 

a direitos elementares, como alimentação, saúde e moradia, entre outros? Há 

saberes científicos produzidos na relação cotidiana? As mais variadas formas de 

expressões artísticas estão presentes nos movimentos populares: a música, a 

dança, as artes visuais, etc.; por que não reconhecê-las e utilizá-las como conteúdo 

artístico? Essas experiências vivenciais carregam conhecimentos que devem ser 

reconhecidos e validados no currículo, sem que se caracterizem como inferiores ou 

de menor valor. Assim, se "[...] assumimos como princípio epistemológico que toda 

experiência social produz conhecimento e que todo conhecimento é produto de 

experiências sociais, teremos de aceitar que a diversidade de experiências humanas 

é a fonte mais rica da diversidade de conhecimentos" (ARROYO, 2011, p. 120). 

Ao analisar o que tem sido produzido pelo Conselho Nacional de Educação, o 

mesmo autor afirma que há indicações de avanços quanto ao reconhecimento das 
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diversidades e dos sujeitos como produtores de cultura, bem como do direito à 

formação intelectual, cultural, ética e identitária. Esses avanços estariam explicitados 

nos documentos "Diretrizes Curriculares da Educação do Campo", "Educação 

Indígena", "Educação Infantil", "Ensino Fundamental de 9 (nove) anos" e nas 

"Diretrizes nacionais para educação básica" (ARROYO, 2011). Mas afirma, também, 

que há ainda certa dicotomia presente quando não se define claramente se toda 

essa pluralidade cultural terá centralidade na base nacional comum ou na parte 

diversificada. Nessa falta de clareza sobre o lugar que ocupa a diversidade cultural, 

encontram-se, implicitamente, os limites hierarquizantes do currículo escolar entre a 

formação intelectual e científica e a função de formar identidades sociais e culturais. 

Cabe considerar, além disso, que essa dicotomia ocorre nos próprios parâmetros 

curriculares, que classificam as questões relacionadas com a ética, a política e a 

arte, entre outros temas, como "temas transversais". Esses temas precisam ser 

encarados como centrais na prática escolar cotidiana. Da mesma maneira, há certa 

dicotomia entre os avanços desses documentos e o próprio sistema de avaliação em 

larga escala. 

Para que essa produção cultural se incorpore, de fato, ao currículo escolar, há 

necessidade de análise coletiva dessas diretrizes e dos próprios currículos 

construídos e praticados pelas instituições escolares, no sentido de se construir 

projetos educacionais que levem a diversidade social e cultural para além do 

imaginário social e pedagógico que as concebem de maneira fragmentada. 

A diversidade tem sido mote apenas para projetos pontuais — como projetos 

de gênero, projetos étnicos raciais e projetos sobre a cultura indígena, entre outros. 

Embora tais projetos tenham validade na recuperação da memória dos diferentes 

coletivos, o que representa um avanço, a diversidade cultural e social não pode ser 

vista de maneira fragmentada, como questões "extras". 

Toda cultura deve compor o currículo na sua relação com o conhecimento 

historicamente produzido. A problematização das condições vivenciadas pelos 

diversos coletivos sociais deve constituir o contexto curricular dos projetos políticos 

pedagógicos, como perspectiva metodológica. Não se trata, pois, de falar "sobre" as 

diferentes culturas, mas de falar "com" estas, a partir das narrativas dos próprios 

sujeitos sociais. 
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A possibilidade de construir projetos curriculares inovadores, que incluam 

todos os sujeitos da ação educativa e superem a visão mercadológica, bem como a 

fragmentação curricular, parte do diálogo com todos os sujeitos da ação educativa. 

Uma das primeiras escolhas a se fazer é buscar o diálogo para desvelar as 

realidades onde estão inseridas as famílias e suas crianças, adolescentes e jovens. 

Ao se ouvir o que os sujeitos têm a dizer sobre seu cotidiano e suas dificuldades, 

bem como suas conquistas, certamente surgirão as demandas educacionais de sua 

territorialidade, no sentido de se incorporar significados vivenciais, outros saberes e 

outras culturas às práticas escolares. 

Mas é preciso ter claro o que significa trazer as experiências vivenciais para o 

currículo, o que não pode ser reduzido a utilizá-las como estratégias para motivação 

na introdução de conteúdos. As vivências deverão constituir o próprio currículo, 

incorporar-se a este, articulando experiências sociais e culturais e conhecimentos 

historicamente construídos e acumulados. 

No entorno da escola, outras instituições sociais fazem parte do cotidiano das 

crianças, dos adolescentes e dos jovens: a família, associações, cooperativas, etc. 

Todas se constituem em espaços de formação dos sujeitos sociais e contribuem 

para a construção das identidades coletivas. 

A escola não é o único espaço de educação e pode se articular com esses 

outros espaços de formação dos sujeitos para a proposição de um currículo 

significativo e contextualizado, que o torne "um dos lugares de ressonância das lutas 

por identidade que vêm da diversidade de espaços, de ações coletivas e de 

movimentos sociais. Lugar de reavaliação, ressignificação da história e memória 

tidas como únicas, legítimas" (ARROYO, 2011, p. 297). 

A autonomia para proceder a essa reorientação curricular passa, 

necessariamente, pela construção de um coletivo forte que dê conta de justificar as 

escolhas feitas em relação aos projetos educativos desenvolvidos. Mais uma vez, o 

diálogo é o aspecto determinante: possibilita o fortalecimento do grupo constituído 

sem que se percam as singularidades dos sujeitos, o que pressupõe a existência de 

conflitos. A autonomia não se refere às vontades individuais, mas ao 

reconhecimento do coletivo como instância legitimada para tomada de decisões 

quanto aos rumos da prática curricular. A ausência de conflitos em coletivos que 

contam com sujeitos de diferentes concepções de mundo, de homem e de educação 

pode ser considerada um desejo ingênuo. Pensar que o coletivo caminhará de 
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maneira linear e sem conflitos pode mascarar o que é, de fato, um processo coletivo. 

As tensões, os avanços e até os recuos em dados momentos fazem parte do 

processo coletivo de discussões e decisões, por se constituir de sujeitos de 

diferentes experiências vividas. Dessa forma, o fio condutor do processo coletivo 

deverá se constituir dos princípios que norteiam o projeto político pedagógico. 

Trazer à tona as contradições que, eventualmente, possam existir nas 

práticas curriculares em relação a esses princípios pode se transformar em 

estratégias para se refletir sobre a reorientação curricular. Assim, as relações 

estabelecidas na situação dialógica e na alteridade tornam-se condição necessária 

para a proposição de propostas curriculares coletivas. 

Esse currículo construído na diversidade confere à escola uma identidade 

própria, revela suas perspectivas de sociedade e dá sentidos às experiências 

educacionais ali desenvolvidas.  

Todavia, reconhecer que existem outros saberes além dos socialmente 

legitimados não descaracteriza a escola enquanto espaço de socialização do 

conhecimento historicamente construído: "[...] não se trata de negar o direito à 

produção intelectual, cultural, ética, estética, mas de incorporar outras leituras de 

mundo, outros saberes de si mesmos" (ARROYO, 2011, p. 42). 

Incorporar outras leituras de mundo pode significar a releitura dos 

conhecimentos acumulados pela humanidade. A despeito de realidades sociais tão 

precárias vividas por crianças e adolescentes, a escola insiste em exaltar de forma 

neutra o progresso e os avanços científicos e tecnológicos, sem enfatizar as 

contradições nestes implícitas — que, em sentido antagônico, também colaboram 

com a produção da exclusão social. 

Nesse contexto, concordamos com Arroyo (2011) quando afirma que a 

qualidade do ensino se dá por outra perspectiva e que as escolhas podem conferir 

outro conceito de qualidade de educação pública. 

 
Entre reduzir as crianças e adolescentes a mercadorias treináveis para a 
empregabilidade ou reconhecê-los como sujeitos de direitos há um ganho 
incalculável de qualidade humana e política. Ganho que eleva a pedagogia, 
a docência, a escola a um patamar novo de qualidade. A qualidade da 
escola se mede pelos avanços em sua configuração como espaço público 
de garantia de direitos (ARROYO, 2011, p. 181). 
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1.2. Escola pública: um espaço para a democracia 
 

 

Até aqui ressaltamos o aspecto humanizador da educação escolar, no que 

concerne ao reconhecimento do homem enquanto ser histórico, social e cultural. 

Relacionamos o currículo às questões sociais, econômicas e culturais e trouxemos à 

reflexão a dimensão e o caráter mercadológico que, nos dias de hoje, a educação 

pública vem assumindo. Apontamos, também, a partir de Arroyo (2011), a urgência 

de um currículo escolar que considere os diferentes coletivos que vêm se afirmando 

no campo político e trazem para a sociedade uma nova configuração social — o que 

tem tangenciado o cotidiano das escolas públicas, as quais se veem "forçadas" a 

minimamente olhar para a diversidade que se impõe cada vez mais. 

Contudo, parece-nos necessária a definição do que seja hoje uma escola 

pública de qualidade, que, segundo o educador Vitor Henrique Paro, está 

diretamente ligada aos objetivos que se pretende buscar com a educação. 

Da mesma forma, parece-nos essencial aprofundar a reflexão sobre o papel 

da escola como mediadora da democracia. Para Benevides (2012), a democracia 

tem como princípio fundamental "o reconhecimento da dignidade intrínseca à pessoa 

humana", e, portanto, o papel da educação, a partir desse princípio, seria "chegar ao 

máximo da completude do ser humano". Essa completude é pautada pelos 

princípios de democracia, solidariedade, tolerância e cooperação de forma ativa — 

ou seja, na vivência e nas atitudes cotidianas. Com essas premissas, a escola é 

mais do que um lugar que dê conta apenas de informações. Daí decorre a 

necessidade de objetivos claros no que se refere à formação integral dos sujeitos 

para a democracia. 

Contudo, os objetivos da escola nem sempre se apresentam de forma 

evidente para a população usuária desse espaço, pois que não há, de fato, uma 

definição do que seja qualidade da escola pública. O termo "qualidade" é introduzido 

de maneira genérica, sem que haja uma "qualificação" do que seja qualidade. 

Sendo a escola a instituição pública que se encontra mais próxima da 

população e que representa a presença do Estado no seu cotidiano, há que se ter 

bem definido o seu papel e a dimensão dos impactos de suas ações na vida das 

pessoas. Assim, podemos entender que "[...] a educação como parte da vida, é 
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principalmente aprender a viver com a maior plenitude que a história possibilita" 

(PARO, 2001, p. 37). 

Certamente, aprender a viver com plenitude passa pela formação de sujeitos 

que disponham de capacidade de interagir no contexto social com consciência 

crítica, consciência coletiva, e que atuem na defesa de seus direitos, bem como no 

cumprimento de seus deveres. Em outras palavras, a formação dos sujeitos diz 

respeito a sua capacidade de fazer escolhas, fazer julgamentos críticos e 

compartilhar a vida em seu meio social. 

Essas "qualidades", como exigências do mundo contemporâneo, têm sido 

amplamente divulgadas em nossa sociedade. No entanto, as expectativas em 

relação ao papel da escola apresentam-se de forma antagônica a essas exigências 

para o convívio social. Assim, ao mesmo tempo em que a sociedade, nos seus 

diversos segmentos, propaga a necessidade da formação desse sujeito "educado", 

não se credita à escola a responsabilidade na formação dentro desses princípios. 

Como já explicitado, para grande parte da sociedade, a expectativa em relação à 

escola, hoje, é somente a preparação para o trabalho. 

Frequentemente, nos diversos meios de comunicação, bem como nas 

relações cotidianas, lemos e ouvimos afirmações sobre os papéis da escola e da 

família: "À escola cabe ensinar, e à família cabe educar". Essa afirmação tem sido 

recorrentemente divulgada e reproduzida, sem que se reflita sobre as contradições 

que, de fato, revela. 

Essa contradição mostra-se precisamente na dicotomia entre o caráter 

reducionista que se atribui ao ensino e as exigências contidas na prática social 

envolvida na convivência entre os diferentes grupos. Assim, à escola não cabe 

apenas ensinar e informar, mas, sobretudo, educar os sujeitos para a partilha da 

vida em sociedade, que supõe 

 
[...] a posse de saberes que são produzidos historicamente e que também 
historicamente podem ser apropriados. Como tais saberes não envolvem 
apenas meras informações, mas o desenvolvimento livre de valores, crenças, 
posturas, comportamentos, hábitos, escolhas, etc., faz-se necessário um 
processo educativo que envolva a interação entre os sujeitos livres, como o 
que pode (e deve) ser desenvolvido na escola (PARO, 2001, p. 39). 

 

Se a educação constitui a apropriação da cultura e de todos os saberes 

construídos socialmente, e se a democracia é parte de nossa cultura, seria desejável 
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que esta se constituísse em "conteúdo" a ser ensinado, aprendido e apreendido na 

escola, ou seja, em princípio educativo agregado às práticas educativas. 

Para que a escola se torne um lugar onde os princípios da convivência 

humana e os saberes necessários à cidadania ativa se tornem o mote do processo 

educativo, é preciso definir o conceito de democracia a que atende. Numa definição 

elementar de democracia, Bobbio (1986, p. 12) afirma que "por regime democrático 

entende-se primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação 

de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla 

possível dos interessados". 

Se liberdade e igualdade são tomadas como conceitos implícitos à 

democracia, pensar num regime democrático pressupõe também definir quem e de 

que ponto de vista se estabelecem essas regras elementares. Paro (2001, p. 15) 

observa que, no atual contexto do liberalismo econômico, as regras do jogo 

democrático são as regras do mercado e conclui que 

 
[...] liberdade, nessa acepção, é quase apenas o oposto de prisão: estar 
livre é estar solto. É um sentido de liberdade que, no senso comum, é 
sinônimo de espontaneísmo, de permissão para se fazer aquilo que se 
deseja, desde que se obedeça a certas regras. 

 

Nessa perspectiva, o conceito de igualdade não está atrelado à igualdade de 

direitos: para participar do jogo, o sujeito necessita de instrumentos que permitam 

sua participação ativa em igualdade de condições. Percebe-se, assim, que os 

princípios fundantes da democracia — liberdade e igualdade — encontram-se 

comprometidos na nossa sociedade. 

Para que se constitua em lugar privilegiado onde os sujeitos possam se 

apropriar de princípios democráticos e vivenciá-los de forma ativa, a escola deverá 

potencializar as práticas educativas, levando em conta a própria prática democrática. 

Considere-se aí que só se aprende a viver democraticamente ao exercitar a 

democracia, não apenas através de discursos. Portanto, à escola cabe, nas relações 

cotidianas, o exercício pleno da democracia, ou seja, da possibilidade de fazer 

escolhas, fazer julgamentos críticos e partilhar a vida no meio social. 

Se, em grande parte do nosso sistema de ensino, as regras sobre o que e 

como ensinar e aprender não são coletivamente construídas, podemos inferir que tal 

sistema não se constitui, de maneira geral, num sistema de educação democrático. 
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A prática democrática, segundo Bobbio (1986, p. 20), passa necessariamente 

pela construção das condições necessárias para as tomadas de decisões coletivas, 

de tal modo que "[...] não bastam nem a atribuição a um elevado número de 

cidadãos do direito de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões 

coletivas, nem a existência de regras de procedimento como a da maioria [...]". 

Existe, então, uma terceira condição para que a tomada de decisões coletivas seja 

legitimada como democrática: "[...] é preciso que aqueles que são chamados a 

decidir ou a eleger os que deverão decidir sejam colocados diante de alternativas 

reais e postos em condições de poder escolher entre uma e outra." 

Desse ponto de vista, como conceber que uma sociedade se manifeste como 

democrática, garantindo a participação ativa dos cidadãos apenas no momento do 

voto? Essa é uma séria limitação da democracia representativa. Nesse sentido, a 

consolidação dos princípios democráticos demanda um permanente processo de 

democratização das instituições públicas — e, entre estas, está a escola. 

A escola, tendo como tarefa a educação para a democracia, apresenta-se como 

uma das instituições que potencializam o processo de formação de sujeitos para a 

consolidação dos princípios do Estado democrático, por comportar duas dimensões: 

 
[...] a formação para os valores republicanos e democráticos e a formação 
para a tomada de decisões em todos os níveis, pois numa sociedade 
verdadeiramente democrática ninguém nasce governante ou governado, 
mas pode vir a ser, alternativamente — e mais de uma vez no curso da vida 
— um ou outro (BENEVIDES, 1996, p. 226). 

 

Entendemos, assim, que a democracia consolida-se na ação cotidiana dos 

sujeitos. As ações comportam princípios que se manifestam no cotidiano e nas 

relações entre os sujeitos. Há que se problematizar, portanto, que democracia 

estamos considerando quando, numa sociedade como a nossa, princípios como 

solidariedade, tolerância e cooperação de forma ativa encontram-se muitas vezes 

apenas em discursos vazios. 

Nesse processo, a educação no âmbito escolar caracteriza-se como espaço 

de relações onde educandos e educadores compartilham saberes e podem 

aprender, nas relações, a vivência nas atitudes, ou seja, os princípios da democracia 

só são apreendidos no exercício da democracia em todos os âmbitos sociais. Dessa 

forma, a escola não se configura como um lugar de preparação para a vida: é o 

lugar onde se manifesta a própria vida. 
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No sentido da educação para democracia, Paro (2001) aponta outras duas 

dimensões dos objetivos da escola, a individual e a social. Na individual, a escola tem 

a responsabilidade de prover o saber necessário ao autodesenvolvimento, a ponto de 

os sujeitos terem condições de usufruir dos bens sociais e culturais historicamente 

produzidos. Na social, a responsabilidade da formação do sujeito com vistas a sua 

contribuição para a sociedade, para a promoção do bem viver coletivo. O autor afirma 

que "[...] a dimensão social dos objetivos da escola se sintetiza na educação para a 

democracia" (PARO, 2001, p. 34), pois que democracia, no sentido mais elevado, é a 

construção e o exercício da liberdade social. 

Nesse contexto, a questão da ética está posta para a escola, não como 

retórica ou "tema transversal", mas como princípio que perpassa todas as relações 

cotidianas na construção da educação para democracia. Trata-se, pois, de garantir: 

 
[...] pela educação desenvolvida na escola, o contato com a ampla, 
complexa e rica variedade de valores desenvolvida historicamente, bem 
como a apropriação de concepções que apontem para o constante 
desenvolvimento de novos valores comprometidos com uma sociedade 
melhor (PARO, 2001, p. 51). 

 

Dessa forma, o desenvolvimento de novos valores dá-se num processo 

coletivo no sentido de desvelar os valores que perpassam a atual sociedade e de 

não se colocar indiferente frente às desigualdades que esta tem produzido. A 

participação torna-se uma exigência da democracia, o que leva, no âmbito escolar, à 

necessidade da desconcentração do poder, ou seja, é condição necessária para o 

exercício pleno da cidadania. Isso implica na necessidade de apropriação dos 

espaços públicos pela sociedade civil. Sendo a escola pública um desses espaços, 

torna-se lugar para que a população aí exerça a democracia. 

Considerando a natureza do ambiente educacional, o caráter democrático da 

escola concretiza-se na gestão do currículo como um todo, a saber: 

• Na gestão da sala de aula — quais os mecanismos criados para que, de fato, 

se conheçam os educandos com vistas à ressignificação dos saberes, dos 

conteúdos e das práticas escolares? A relação na sala de aula pressupõe a 

escuta recíproca; portanto, o conceito de autoridade deve ser discutido entre 

professor e educando. 

• Na gestão dos espaços coletivos — há incentivos à participação de todos os 

segmentos? Os colegiados institucionalizados da escola devem abrir espaços 
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para que sejam construídas pautas de sugestões vindas de todos os 

segmentos, assim como todas as decisões desses espaços coletivos devem 

ser socializadas. 

• Na gestão dos espaços de vivências coletivas — todos têm direito a esses 

espaços? Os contratos para utilização desses espaços devem ser 

construídos de forma coletiva e com regras bem claras. 

• Na gestão da coisa pública — a conservação e o cuidado da coisa pública 

passam pela responsabilidade de todos, responsabilidade coletiva. Apropriar-

se do espaço público, portanto, é direito de todos os cidadãos. Para que haja 

responsabilidade, é imprescindível autonomia, e a apropriação do espaço 

público tem como exigência a possibilidade de ser objeto de decisão coletiva. 

• Na gestão do atendimento ao público — a relação de confiança entre 

população e escola pública dá-se à medida que se reconhece a possibilidade 

do diálogo e do atendimento às demandas da comunidade. 

Todos esses aspectos constituem o currículo escolar. Tratá-los dentro de uma 

perspectiva da participação popular, onde todos exerçam o direito a decidir, contribui 

sobremaneira para a formação para a democracia. 

Sendo a escola pública uma das instituições que compõem a sociedade, e 

sendo esta considerada uma sociedade democrática, o que entendemos que se 

trata apenas da "democracia burguesa", a qual se limita ao sufrágio universal e ao 

Parlamento como órgão de representação popular, há que se compreender que a 

escola é um espaço para a construção e para a consolidação da democracia 

popular, com participação popular direta no espaço escolar para o exercício da 

prática democrática. Democracia entendida como processo que perpassa todas as 

relações estabelecidas nas diferentes instituições e entre os diferentes grupos 

sociais. A democracia não se estabelece por decretos: é construída coletivamente 

também pelos sujeitos que compõem a sociedade civil, o que permite afirmar: 

 
Uma vez conquistada a democracia política, percebe-se que a esfera 
política está por sua vez incluída numa esfera muito mais ampla que é a 
esfera da sociedade no seu todo e que não existe decisão política que não 
seja condicionada ou até mesmo determinada por aquilo que acontece na 
sociedade civil. Percebe-se que uma coisa é a democratização do Estado 
(ocorrida com a instituição dos parlamentos) e outra coisa é a 
democratização da sociedade, donde se conclui que pode muito bem existir 
um Estado democrático numa sociedade em que a maior parte das suas 
instituições — da família à escola, da empresa à gestão dos serviços 
públicos — não são governadas democraticamente (BOBBIO, 1986, p. 57). 
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Após essa reflexão, parece-nos essencial parafrasear mais uma vez seu 

autor, na sua indagação: "É possível a sobrevivência de um Estado democrático 

numa sociedade não democrática?" 
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CAPÍTULO 2 — PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E EXPERIÊNCIAS EM 
BUSCA DO CURRÍCULO HUMANIZADOR 

 

 

As questões que envolvem o tema da gestão democrática no espaço escolar, 

sobretudo na escola pública, apresentam-se de forma complexa, pois são 

permeadas pelas próprias relações que se estabelecem na sociedade, como já se 

mostrou, de maneira sucinta, na Introdução deste trabalho. O tema tem uma 

dimensão ampla e diversas perspectivas de análise, razões pelas quais houve 

necessidade de definir o foco de investigação, para não se incorrer no risco de tratá-

lo de forma tão genérica que poderia lhe conferir certo caráter abstrato, não sendo 

perceptível nas relações travadas no cotidiano escolar. 

De início, pensamos em abordar o tema de uma perspectiva de gestão, a 

partir da ação da direção da escola. Ao refletir sobre as questões apontadas na 

Introdução, no que se refere aos aspectos que determinam a qualidade da educação 

para a infância — em particular a própria necessidade de construção de um currículo 

para além da educação compensatória e propedêutica —, optamos por investigar os 

currículos desenvolvidos em três escolas nas quais trabalhamos ao longo de nosso 

percurso profissional, incluindo-se a escola em que hoje atuamos na direção. 

Dentro do trabalho coletivo desenvolvido nessas escolas, foram escolhidos 

quatro projetos, que são tratados nos "Episódios" que serão aqui analisados, em 

busca de categorias que indiquem a possibilidade de superação dos fins 

compensatórios e propedêuticos da educação, bem como da fragmentação 

curricular. Dessa perspectiva de investigação, compreende-se também a ação dos 

gestores de escola, reconhecendo que uma de suas funções sociais é a gestão das 

relações entre as pessoas. 

Partimos da hipótese de que a participação crítica da família e de todos os 

outros segmentos passa, necessariamente, pela relativização das relações de poder 

no interior da escola. Essa participação pode configurar a produção coletiva de 

saberes, de espaços, tempos e relações, o que potencializa a construção 

compartilhada de um currículo que considere os contextos sócio culturais, 

considerando-se que "a reformulação do currículo é sempre um processo político-

pedagógico e, substantivamente, democrático" (FREIRE, 2001a, p. 24). 
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Por essa razão, problematizamos nossa pesquisa com a indagação: qual a 

ressonância da participação crítica das famílias e dos demais atores da ação 

educativa na construção do currículo humanizador para a educação Infantil? 

Embora a pesquisa esteja focada na educação infantil, por ser este o nosso 

atual campo de atuação profissional, entendemos que serve para discutir as 

diferentes modalidades de ensino, pois que o trabalho coletivo é na atualidade um 

desafio para a implementação de projetos políticos pedagógicos nos três níveis da 

educação básica (além da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio). Assim, resguardadas as estratégias adequadas às especificidades de cada 

modalidade, o que se espera é que o trabalho coletivo possa contribuir para a 

proposição de um currículo escolar mais significativo e que dê visibilidade aos 

sujeitos da ação educativa. 

Para desenvolver essa pesquisa, utilizamos a metodologia qualitativa de 

análise bibliográfica, com aporte teórico de textos extraídos de Arroyo (2001a, 

2001b, 2011), Freire (1987, 2001a, 2001b) e Paro (2001, 2002, 2010), bem como a 

análise documental. 

A análise documental, por sua vez, voltou-se para as atas do Conselho da 

escola municipal de educação infantil em que atuamos, compreendendo o período 

entre 2007 e 2011. A opção por esses documentos como instrumentos para análise 

justifica-se pelo fato de que o Conselho de Escola é um dos espaços 

institucionalizados de discussão e tomada de decisões onde todos os segmentos da 

escola encontram-se representados. Tendo como pano de fundo deste estudo a 

gestão democrática, entendemos que a análise desses documentos possibilitará 

melhor compreensão das possibilidades e dos limites que se estabelecem num 

colegiado de caráter deliberativo diante de sua sujeição à administração pública. 

Nesse contexto, as atas serão analisadas tomando-se como pauta de observação os 

aspectos a seguir. 

a) Processo de constituição do Conselho de Escola ao longo dos cinco anos: 

critérios para as eleições, discussões e composição. 

b) Caráter deliberativo: quais as decisões tomadas pelo colegiado e em que 

medida a autonomia esteve presente nesse processo. 

c) Caráter representativo: ações que evidenciam a representatividade dos 

diferentes segmentos. 

d) Acompanhamento e avaliação do projeto político pedagógico da escola. 
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Compõe ainda pesquisa de campo que, inspirada na experiência sobre 

análise qualitativa de episódios interacionais de crianças em grupos, lança mão de 

relato de quatro experiências concretas sobre trabalho coletivo vivenciadas por mim 

em diferentes espaços e tempos, todas na educação básica (a maior parte na 

educação infantil) no município de São Paulo. 

Contamos, portanto, com trabalhos desenvolvidos em três unidades 

educacionais, quais sejam: uma escola de ensino fundamental (Emef) entre 1997 e 

2001; um centro de educação infantil (CEI) que atende crianças de 0 a 3 anos de 

idade, em 2005; uma escola de educação infantil (Emei) que atende crianças de 4 e 

5 anos, nos anos de 2009 e 2011. Essas unidades educacionais situam-se na Zona 

Leste paulistana, em locais caracterizados por questões sociais graves e onde os 

equipamentos de lazer, cultura, saúde e segurança, entre outros, apresentam-se de 

forma precária, o que deixa evidente a falta de uma rede de proteção social. Há que 

se esclarecer que, em uma das escolas, a de ensino fundamental, a exclusão social 

está mais evidenciada. De maneira geral, as condições em que vivem os meninos e 

as meninas dessas escolas estão marcadas sempre pela "falta" nos aspectos mais 

elementares de uma vida digna. 

Foi a partir desse contexto que desenvolvemos projetos coletivos construídos 

no bojo de nossa opção política educacional em relação à defesa de uma escola de 

qualidade para todos. 

Contudo, ao fazer a opção pela pesquisa de campo a partir do relato de nossa 

própria experiência, tomamos o cuidado de garantir ao máximo a descrição fidedigna 

dos fatos vivenciados, embora concordemos que "[...] quando uma pessoa relata os 

fatos vividos por ela mesma, percebe-se que reconstrói a trajetória percorrida dando-

lhe novos significados" (CUNHA, 1997, p. 187). Nesse processo de retomada do 

percurso, ainda na afirmação da mesma autora, percebemos que "[...] ao mesmo 

tempo que o sujeito organiza suas ideias para o relato — quer escrito, quer oral — 

ele reconstrói sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma 

autoanálise que lhe cria novas bases de compreensão de sua própria prática" 

(CUNHA, 1997, p. 187). 

Assim, a reconstrução de nossa experiência permitiu-nos olhar para a prática de 

maneira distanciada, o que favoreceu a reflexão, trazendo à tona os princípios que 

fundamentaram essas práticas educativas, bem como as próprias contradições 
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existentes entre os processos de construção de propostas curriculares humanizadoras 

e a dinâmica de uma escola pública inserida num contexto capitalista. 

Como já explicitado na Introdução, no nosso percurso em educação tivemos a 

oportunidade de estar em diferentes lugares, onde vivenciamos diferentes 

experiências no que concerne ao trabalho coletivo. Dessa forma, em cada um 

desses lugares, participamos de experiências importantes, ancoradas na premissa 

da educação como direito subjetivo. Embora cada episódio esteja contextualizado 

em determinado tempo e espaço, envolvendo ainda a singularidade de seus atores 

sociais, retomamos aqui os princípios que nortearam cada um desses eventos e 

que, de certa forma, orientaram e orientam nossa perspectiva educacional. 

Para a análise dos dados, utilizaremos como procedimentos a organização 

dos instrumentos de pesquisa, explicitados aqui sob a forma de relatos de episódios, 

a partir da proposta de análise de Szymanski, Almeida e Brandini (2004), quais 

sejam: 

a) descrição dos episódios dos quais serão extraídos trechos; 

b) explicitação de significados, temas que emergirão da descrição dos episódios; 

c) categorização que, segundo as próprias autoras, "concretiza a imersão do 

pesquisador nos dados e a sua forma particular de agrupá-los segundo a sua 

compreensão" (SZYMANSKI; ALMEIDA; BRANDINI, 2004, p. 75). 

Nesses relatos, reconstruo as experiências educacionais vividas. Dessa 

forma, concordamos que 

 
a postura metodológica decorrente é de que o dado construído não existe 
independentemente do observador; é este quem o elege ao status de dado, 
como fruto de sua reflexão, de sua sensibilidade e em última análise de sua 
interação com os fatos observados (PEDROSA; CARVALHO, 2005, p. 432). 

 

Os procedimentos metodológicos foram pensados no sentido de compreender 

e identificar práticas que colaborassem para a construção de uma pedagogia 

humanizadora que levasse em conta as dimensões humanas em toda a sua 

complexidade. Assim, a coleta e a análise de dados se dará a partir da articulação 

entre os princípios constantes nos relatos dos episódios, a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental. 
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2.1. A escolha dos episódios 
 

 

Ao longo de nosso percurso profissional, considerando os diversos lugares 

que ocupamos na carreira do magistério, muitos foram os episódios que se tornaram 

marcas importantes da nossa experiência e que poderiam se tornar objetos de 

nossa reflexão e investigação. 

Para o atendimento do objetivo deste trabalho — que se concentra na análise 

e na avaliação dos mecanismos que favorecem ou dificultam a participação das 

famílias e dos outros atores da ação educativa como coautores no processo de 

construção do projeto político pedagógico com vistas à análise de práticas para a 

garantia de uma escola de qualidade para a infância —, a escolha dos episódios que 

serão aqui analisados se deu a partir de critérios ancorados nos princípios da 

educação humanizadora. Assim, os episódios contêm elementos que podem 

suscitar reflexão e análise das dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais 

que permeiam o processo educacional. 

Optamos, então, por quatro episódios que evidenciassem, a priori, a 

proposição de estratégias para a participação dos sujeitos da ação educativa no 

processo educacional e na construção do currículo. Os episódios escolhidos 

contemplam questões relativas a práticas educativas que apontam para um olhar 

sobre as narrativas dos sujeitos sociais: as crianças, as famílias, os membros da 

comunidade e os profissionais da educação. A intencionalidade do trabalho coletivo 

explicitada nos episódios possibilita a elaboração de conceitos sobre a construção 

coletiva do currículo voltado para a humanização. O próprio conceito de participação 

demanda uma maior clareza e definição. Escolhemos, assim, os episódios a seguir. 

a) Episódio 1: "Jovens em conflito com a lei — uma história de colaboração para 

além dos muros da escola". Permite a análise da participação da escola nos 

processos sociais do contexto onde está inserida, buscando possibilidades, 

junto à comunidade, para as questões que se apresentam no cotidiano das 

famílias e a relação dessas questões com o currículo da escola. O projeto de 

inclusão desenvolvido na escola de educação infantil com os meninos que 

cumprem medidas socioeducativas — alguns, irmãos das crianças desta 

Emei — é elemento importante para a análise da educação como direito e a 
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importância da educação integral para a formação humana, tendo a arte 

como possibilidade de inclusão social. 

b) Episódio 2: "Nenhum a menos".1 Análise do recorte da concepção de cultura 

subjacente às práticas escolares. As culturas trazidas pelos diferentes sujeitos 

da ação educativa explicitadas em suas narrativas como possibilidades para a 

construção coletiva do currículo. A referência "nenhum a menos" diz respeito 

não só à inclusão física das crianças no espaço escolar, como também à 

inclusão de suas histórias no currículo, redimensionando a organização da 

escola desde sua dimensão administrativo-pedagógica até a dimensão das 

relações cotidianas entre docente e educando. 

c) Episódio 3: "Reorganização dos tempos e espaços no Centro de Educação 

Infantil — um percurso de formação". Propicia a análise do trabalho coletivo 

com os professores voltado para a narrativa de seu percurso profissional, pois 

que traz a atuação das professoras das "creches" recém-integradas, à época, 

à Secretaria de Educação. Essa trajetória se entrelaça com as concepções de 

criança e infância que sustentam as práticas da educação infantil nesse 

espaço e permite o exame mais aprofundado do seu papel, no que concerne 

à indissociabilidade entre as dimensões do cuidar e educar. 

d) Episódio 4: "Coleta seletiva na perspectiva da solidariedade". Proporciona 

reflexão sobre os impactos da articulação da escola com os movimentos 

sociais (neste caso específico, com a cooperativa de reciclagem da região), 

no que se refere ao redimensionamento do currículo escolar a partir dos 

diferentes saberes. Esses saberes, contidos nas narrativas desses coletivos, 

adentram o espaço escolar e reconfiguram o discurso unilateral do 

conhecimento legitimado ao longo do tempo. A análise responde ao desafio 

de construir o currículo da educação infantil a partir de todos os olhares, 

buscando a compreensão da relação entre os saberes da experiência 

construídos no cotidiano dos diferentes coletivos sociais e o conhecimento 

veiculado no espaço escolar. 

A transcrição dos episódios foi possível a partir da pesquisa de diferentes 

formas de registros realizadas ao longo do nosso percurso. Para tanto, utilizamos 
                                                 
1 O título do episódio faz referência ao filme "Nenhum a menos" (Zhang Yimou, China, 1999). Ao final 
do filme, uma nota informa que "a pobreza tira mais de um milhão de crianças da escola todo ano na 
China". A referência pretendida entre o episódio e o filme está relacionada particularmente ao 
universo social e cultural subjacente às práticas curriculares e ao cotidiano da escola pública. 
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diários de bordo, portfólios, fotos, vídeos, atas do Conselho de Escola, projeto 

político pedagógico e anotações pessoais mais recentes para a reconstrução dos 

episódios. Esse processo evidenciou, também, a importância das diversas formas de 

registros para o processo educacional reflexivo. 

Os registros se apresentaram de forma reflexiva, o que permitiu, a despeito 

da memória, a descrição de impressões e comentários sobre as práticas. 

Entendemos que "esses comentários acrescentam cor ou tom às situações 

descritas, e podem propiciar uma compreensão melhor do episódio; como já foi dito 

antes, admitimos que o registro e leitura dos dados são feitos de modo interativo 

com o pesquisador" (PEDROSA; CARVALHO, 2005, p. 435). No entanto, os 

episódios foram descritos de forma mais abrangente, não contemplando, portanto, 

detalhamentos como as falas dos sujeitos. Essa forma de descrição deve-se aos 

objetivos da própria pesquisa, que busca indicadores de princípios democráticos na 

proposição de projetos educacionais, o que não exigiria, neste caso, um 

detalhamento da fala específica de cada sujeito, pois que não se pretendia observar 

regulações específicas de comportamento, salvo o relato 2, no qual os 

desencadeadores da reflexão foram as falas de dois educandos. 

A análise dos episódios se dá a partir de cinco características que, no nosso 

entendimento, permitem a investigação dos princípios subjacentes aos currículos 

dos episódios relatados, quais sejam: inclusão social, trabalho coletivo, educação 

integral, reorientação curricular e participação. 

Essa reconstrução de nossa experiência, sob a forma de narrativas escritas, 

possibilitou-nos a reflexão sobre as práticas recorrentes no interior das escolas por 

onde estivemos ao longo de nosso percurso em educação. Pudemos perceber, a 

partir de diferentes lugares, que essas práticas têm, subjacentes, diferentes 

concepções de homem, mundo e, portanto, diferentes perspectivas de sociedade e 

da educação necessária a sua consolidação. Consequentemente, essas diferentes 

perspectivas têm impacto direto na maneira como os profissionais desenvolvem 

suas práticas pedagógicas, bem como na maneira como as escolas se organizam, 

revelando nas relações entre os sujeitos, o que chamamos de currículo oculto. 

A discussão sobre este currículo oculto esteve centrada, durante algum 

tempo, apenas na geração de comportamentos a partir das relações estabelecidas 

entre os sujeitos no cotidiano escolar, o que, de forma implícita, contribuía para a 

formação de hábitos e valores. 
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Segundo Bernstein (1984, p. 26), "pode-se caracterizar essa pedagogia como 

uma pedagogia invisível", na qual, mediante regras e discursos pedagógicos, as 

escolas reproduzem as desigualdades sociais. Isso quer dizer que a forma como a 

escola organiza seu tempo e o seu espaço, bem como a forma hierárquica de 

relações aí estabelecidas entre os sujeitos, têm implícitos os valores e hábitos das 

relações sociais mais amplas. Nessas condições, o autor busca compreender como 

as diferentes classes sociais aprendem suas posições de classe a partir do contexto 

escolar. O currículo oculto forma atitudes, comportamentos e valores que ajustam os 

sujeitos às estruturas da sociedade capitalista. 

Não há uma ação explicitada como a coerção ou força física, mas a 

construção simbólica que é dada nas relações e nos significados implícitos na forma 

como se organizam os espaços, os tempos e as relações hierárquicas no cotidiano 

escolar. Todos esses elementos se constituem, também, no currículo escolar e 

dizem, implicitamente, muito sobre como as pessoas devem se comportar e os 

lugares de subordinação ou de poder que elas ocupam. O currículo oculto compõe-

se, assim, dos aspectos do contexto escolar que não estão explicitados no currículo 

oficial, mas que, implicitamente, contribuem para as aprendizagens sociais. Nessas 

circunstâncias, coloca-se em questão o papel da educação escolar na reprodução 

cultural das relações de classe e o currículo como forma de controle social. 

Segundo Apple (2006), o currículo "oculto" está para além da formação de 

hábitos e práticas de forma não consciente, sendo necessária a análise crítica das 

intenções implícitas no próprio "currículo explícito", ou seja, dos conhecimentos 

legitimados nos contextos escolares. 

O currículo escolar produzido nos documentos oficiais é dado como se fosse 

uma ordem natural de organização de tempos, espaços e conteúdos. Não revela, a 

priori, sua intencionalidade, no que tange ao seu caráter ideológico e político. 

A maneira de selecionar os conhecimentos, privilegiando o que deve e o que 

não deve ser ensinado na escola, carrega conceitos e princípios que não são 

casuais e tendem a legitimar os discursos hegemônicos presentes na sociedade. 

 
O conhecimento que chegava às escolas no passado e que chega hoje não 
é aleatório. É selecionado e organizado ao redor de um conjunto de 
princípios e de valores que vêm de algum lugar, que representam 
determinadas visões de normalidade e desvio, de bem e de mal e da forma 
como as boas pessoas devem agir. Assim, para entendermos por que o 
conhecimento pertencente a apenas determinados grupos tem sido 
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representado em primeiro plano nas escolas, precisamos conhecer os 
interesses sociais que frequentemente guiaram a seleção do currículo e sua 
organização (APPLE, 2006, p. 103). 

 

Assim, a seleção do conhecimento, bem como a forma como é transmitido e 

as próprias formas de estabelecer as relações no contexto escolar são fruto de 

escolhas, de uma seleção intencional a partir de interesses e consensos de grupos 

em busca da construção de hegemonias. A discussão sobre currículo não se dá 

apartada do contexto social onde se insere a escola. Mas a análise do contexto 

social não se limita ao seu aspecto econômico, incluindo-se na discussão sobre o 

currículo as diversidades culturais, além das relações de gênero, de sexualidade e 

étnico-raciais, cujas identidades são produzidas social e historicamente. O currículo 

tem grande importância na produção dessas identidades, pois, "se quisermos 

recorrer à etimologia da palavra currículo, que vem do latim curriculum, pista de 

corrida, podemos dizer que no curso dessa corrida que é o currículo acabamos por 

nos tornar quem somos" (SILVA, 1999, p. 15). 

A produção do discurso hegemônico encontra terreno fértil para se legitimar 

no cotidiano das pessoas, nas experiências e nos problemas reais delas. Dessa 

forma, o discurso hegemônico tende a produzir e reforçar a ideia de que existe uma 

maneira natural e única de pensar e organizar o mundo. Isso revela a perspectiva de 

sociedade que os grupos dominantes desejam. 

Essa hegemonia consolida-se também no desenvolvimento dos currículos, no 

cotidiano escolar, através de significados que são construídos nas relações entre os 

sujeitos. A escola é espaço privilegiado de relações sociais — portanto, essa 

hegemonia é construída no espaço escolar mediante regras hierárquicas, regras de 

sequenciamento dos conteúdos e regras sobre os critérios de avaliação. 

Esse discurso hegemônico encontra no cotidiano escolar sujeitos reais que 

podem produzir outras significações para o conhecimento estabelecido e dado como 

neutro. A escola, além de reproduzir relações de poder através do currículo 

tradicional, apresenta também possibilidades de problematização dessa pretensa 

hegemonia, por ser espaço privilegiado de relações complexas, onde os conflitos e 

as resistências também estão presentes. 

Tradicionalmente, o currículo das escolas tem se apresentado de maneira 

restrita à transmissão de conteúdos que ela (escola) determina, tendo na figura do 

professor o mero expositor desse conhecimento e conferindo ao educando o papel 
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passivo de assimilá-lo. Esse currículo, configurado como um rol de conteúdos, 

desconsidera totalmente o próprio conhecimento implícito na relação entre educando 

e professor, a qual, "[...] em lugar de levar em conta os três elementos do processo 

(educador, educando e conteúdo) e suas mútuas relações, para procurar organizá-

los e criar as opções metodológicas de cada situação, o que se faz é concentrar as 

atenções apenas no conteúdo" (PARO, 2010, p. 22). 

Observa-se que esta concepção de educação está presente em todas as 

modalidades de ensino — inclusive na educação infantil, que vem se preocupando, 

cada vez mais, com a preparação das crianças para o ingresso precoce no ensino 

fundamental. Assim, a educação torna-se reduzida à escolarização e à constante 

preparação dos educandos para a etapa seguinte. Esse modelo de escola, ao 

atribuir ao educando o papel de receptor de informações, desconsidera sua 

dimensão humana como sujeito histórico, social e cultural, assim como deixa de 

conceber a historicidade e a provisoriedade do conhecimento. 

Mas, se não serve apenas para desenvolver competências e habilidades 

como prerrequisitos para a etapa seguinte e/ou para o ingresso no mercado de 

trabalho, no que consiste a educação? Essa questão é de grande relevância para se 

entender o propósito da própria ação pedagógica desenvolvida no cotidiano das 

instituições escolares, a qual, muitas vezes, é herdada e reproduzida sem que se 

reflita sobre ela e a que perspectiva de sociedade está a serviço. 

Paro (2010, p. 52) amplia o conceito de educação e denuncia os próprios 

objetivos da escola tradicional: 

 
[...] orientada por uma concepção de educação do senso comum, que se 
pauta na mera transmissão de conhecimentos, seus objetivos têm sido 
muito pouco ambiciosos, restringindo-se apenas a isto: passar 
conhecimentos e informações. Renuncia, assim, à pretensão de uma 
educação que provê as necessidades culturais da personalidade do ser 
humano numa perspectiva de integralidade, ao deixar de lado todos os 
demais componentes culturais: valores, arte, ciência, filosofia, direito, 
crenças, etc. 

 

Dessa forma, a educação tradicional diferencia-se da educação progressista 

na forma e no propósito de ensinar os conteúdos: 

 
a primeira procura acomodar, adaptar os educandos ao mundo dado; a 
segunda, inquietar os educandos, desafiando-os para que percebam que o 
mundo dado é um mundo dando-se e que, por isso mesmo, pode ser 
mudado, transformado, reinventado (FREIRE, 2001a, p. 30). 
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Portanto, a educação progressista pressupõe o desvelamento das diferentes 

realidades em que vivem os educandos e suas famílias na perspectiva de trazer 

para o contexto escolar a vida e sua relação com a cultura e os conhecimentos 

historicamente produzidos. 

Quando entra para a escola, a criança já traz conhecimentos do seu 

cotidiano, já pensa e constrói hipóteses sobre o mundo e é preciso que a escola 

 
[...] reconheça e prestigie o saber de classe, de experiência feito, com que a 
criança chega a ela. É preciso que a escola respeite e acate certos métodos 
populares de saber coisas, quase sempre ou sempre fora dos padrões 
científicos, mas que levam ao mesmo resultado (FREIRE, 2001a, p. 45).  

 

Ao reconhecer essas experiências, a escola dá visibilidade aos sujeitos, ao 

mesmo tempo em que confere ao currículo certa "incerteza" quanto às verdades 

científicas, considerando, portanto, a provisoriedade do conhecimento. 

Ao se falar em educação progressista, há que se conceber o homem na sua 

integralidade, entendendo que o corpo, o cognitivo e o afetivo são elementos 

constitutivos da criança. Ao estabelecer tempos e espaços diferenciados para esses 

elementos, a escola desconsidera a criança na sua integralidade, propondo práticas 

pedagógicas de maneira fragmentada e esvaziadas de sentidos para as crianças. 

Nos modelos escolares que conhecemos, as atividades que dizem respeito ao corpo 

são consideradas de menor importância no currículo que privilegia as atividades 

intelectuais. Percebemos que a escola busca uma normatização do corpo, até 

reforçando os estereótipos sociais e culturais de gênero e raça. 

No entanto, a mudança de paradigma que concebe a educação como 

apropriação da cultura implica, forçosamente, envolver nesse processo os sujeitos 

da ação educativa. Daí a necessidade de que a escola inclua em seu currículo as 

expectativas e as necessidades das famílias e das crianças. 

Não se trata da mudança apenas nos "métodos pedagógicos", mas da 

perspectiva educacional voltada para função social da escola, que é a da formação 

do homem na sua integralidade. A inclusão precisa ser entendida de maneira ampla, 

considerando-se as demandas existentes na sociedade atual no que concerne aos 

diferentes contextos sociais, políticos e culturais, dando visibilidade às diferenças. 
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Essa inclusão pressupõe dar voz aos sujeitos da ação educativa, conferindo-lhes os 

lugares de atores e autores da educação. 

Nesse processo, a inclusão das famílias torna-se condição necessária para 

que a escola, ao ouvi-las, desconstrua o conceito da família universal, reconheça as 

diferenças e supere as práticas educativas que, ao considerar todos iguais, 

legitimam e perpetuam as desigualdades sociais e culturais. 

Contudo, fazer a inclusão das demandas sociais e culturais no currículo 

escolar não é algo simples e fácil, pois que a própria sociedade apresenta-se de 

maneira complexa, e as famílias contemporâneas se organizam das mais variadas 

formas. Para uma verdadeira inclusão, “[...] o desafio está em dar visibilidade a uma  

criança concreta, que difere de uma criança homogeneizada, em conhecer as 

especificidades das crianças e das infâncias das camadas populares, que pode ser 

pobre, negra, menino ou menina, com marcas regionais e dialetais e acabaram 

sendo excluídas da história" (FARIA; FINCO, 2011, p. 8-9), o que poderia ser 

potencializado a partir da efetiva participação das famílias no processo educacional. 

Não obstante estar o tema da participação presente nos discursos oficiais e 

na própria legislação educacional, percebe-se que pouco se realiza no cotidiano das 

escolas públicas. Muitas vezes, a participação é concebida de forma equivocada. 

Ao se referir à participação, muitos educadores expressam certo saudosismo 

quanto ao tempo em que as famílias compareciam à escola para ajudar em festas e 

tarefas escolares ou para participar em mutirões de limpeza. Esse imaginário que 

confere à população uma participação tarefeira no processo educacional traz 

implicações para as relações entre a escola e a comunidade e limita o diálogo entre 

os diferentes segmentos, pois o que está em jogo é a suposta legitimidade para 

participar efetivamente desse processo no que concerne à tomada de decisões. 

Trata-se, portanto, de se legitimar a apropriação por parte da população de mais um 

elemento da educação, que é a qualidade. Por outro lado, a participação dos 

professores, mesmo em momentos institucionalizados, como os "horários coletivos", 

apresenta-se de forma frágil no que concerne à construção coletiva de propostas 

educacionais. Praticamente inexiste a participação de outros segmentos, como 

agentes escolares, inspetores de alunos e os próprios educandos. O desafio, 

portanto, consiste em se construir o projeto político pedagógico de cada unidade 

educacional de forma coletiva, de modo que todos os sujeitos da ação educativa 

tenham direito à voz. Desafio maior ainda é considerar, dentro desse processo 
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coletivo, as singularidades de cada um, pois cada sujeito tem sua identidade 

construída individual e coletivamente. 
Diante desse quadro, que pudemos observar em nosso percurso profissional, 

entendemos que se torna premente a reflexão sobre o processo coletivo na 

construção do currículo em instituições educacionais públicas. Todavia, este estudo 

não tem a pretensão de descobrir fórmulas para resolver as dificuldades 

encontradas pelas escolas na construção coletiva de seus currículos, mas de 

provocar uma discussão sobre os sentidos e o conceito de coletivo no interior da 

escola, como indicamos anteriormente, bem como de analisar e discutir os impactos 

que a implementação dos fóruns de discussão têm na construção de uma escola 

pública de qualidade. 
 

 

2.2. Episódio 1: Jovens em conflito com a lei — uma história de colaboração 
para além dos muros da escola 

 

 

O cotidiano vivenciado na escola pública, muitas vezes, nos coloca diante de 

situações nas quais nos vemos em conflito com nossos próprios princípios, mas que, 

ao mesmo tempo, nos fazem descobrir caminhos que antes não havíamos 

imaginado. Defender e anunciar a escola pública como espaço democrático nos 

envolve, às vezes, em tais circunstâncias, e nos vemos pensando-o inserido num 

contexto de totalidade que vai além do espaço intramuros. 

O relato que ora se traz à discussão é uma dessas várias situações com as 

quais os profissionais da escola pública se deparam cotidianamente e que permitem 

uma reflexão sobre o quanto essa escola se configura como espaço público de fato. 

A escola, como instituição pública, é eventualmente requisitada pelas 

entidades que representam a Vara da Infância e da Juventude para acolher os 

meninos que enfrentam problemas com a justiça e ficam sujeitos às "medidas 

socioeducativas" de prestar serviços à comunidade. Essa prestação de serviços tem 

variada duração de tempo, que gira em torno de quatro a seis meses, de acordo 

com a gravidade da infração cometida, períodos esses passados em instituições 

públicas, divididos em quatro horas semanais. Os jovens apresentam-se à escola, 
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geralmente acompanhados pelas mães, e a direção deve incumbi-los de tarefas 

para que "cumpram a sua pena". 

A assistente social da entidade explica-nos que nem todas as instituições 

recebem esses meninos, pois o acolhimento destes é prerrogativa da direção. 

Fato é que, na maioria das vezes, esses jovens fazem parte do mesmo contexto 

onde está inserida a escola. Não raramente, são irmãos das crianças com as quais nos 

relacionamos todos os dias no espaço escolar. Nessas condições e pelos princípios que 

norteiam a função social da escola pública, a atitude desta escola sempre foi o 

acolhimento, quando solicitada pela entidade que encaminha os meninos. 

No entanto, isso sempre significa um grande paradoxo para a escola. Se, por 

um lado, ocorre o acolhimento dos meninos no espaço físico da escola, por outro 

existe a possibilidade de exclusão diante das tarefas que lhes são imputadas. 

Tarefas mecânicas, como apontar dezenas de lápis e organizar prateleiras e 

arquivos, entre outras, além de não contribuir para a formação dos meninos — se 

pensarmos que os jovens estão na fase da adolescência —, tornam-se enfadonhas 

e desestimulantes e, com frequência, são abandonadas. Essa situação causa certo 

desconforto, porque significa para a escola uma questão a ser respondida: se o 

propósito das medidas socioeducativas é reintegrar os meninos à comunidade onde 

vivem, a escola estaria contribuindo para essa reintegração ou esvaziando de 

sentidos o próprio conceito de "socioeducativo"? 

Ao lembrarmos que são adolescentes, que, por inúmeros e variados fatores, 

foram colocados em "conflito com a lei" e que a nós, neste momento não cabe fazer 

juízo de valor sobre a gravidade dos delitos que cometeram, temos que, em 

resposta a um compromisso social, pensar de que maneira daremos nossa 

contribuição para que esses meninos possam vivenciar minimamente outra 

possibilidade de relação com o mundo, com bases no respeito, no olhar para o outro 

e no sentir-se contribuindo com sua comunidade. Que contribuição se dará para sua 

humanização? Essa expectativa aparece na forma como a família (geralmente 

representada na figura da mãe) vem à escola, buscando compreensão e auxílio, 

envergonhada e, de certa forma, se comprometendo pelo comportamento de seus 

filhos, mesmo sabendo que não detém esse controle. 

Toda essa reflexão impulsionou a escola a buscar, junto à entidade que 

representa a Vara da Infância e da Juventude e encaminha os meninos, um diálogo 

no sentido de se pensar coletivamente atividades que possam dar outro sentido à 
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prestação de serviços comunitários — que não sejam tarefas mecânicas e que, às 

vezes, até os fazem sentir-se mais humilhados face à situação que já vivenciavam. 

Que tarefas poderiam contribuir para a elevação de sua autoestima, com as quais 

poderiam enxergar-se contribuindo com as pessoas, com o entorno em que vivem? 

Dentre inúmeras possibilidades, a que mais chamou a atenção da escola e da 

entidade estava diretamente ligada à própria linguagem dos adolescentes. Poderia 

envolvê-los num trabalho que fosse importante e, ao mesmo tempo, prazeroso para 

eles e para os outros. A linguagem a que estamos nos referindo é a grafitagem. 

A proposta seria desenvolver um trabalho de recuperação do muro da escola 

mediante o trabalho com grafite. Dessa maneira, a equipe da entidade, constituída 

por assistente social e educadores sociais, levou a proposta para a diretora da 

entidade, pois havia uma questão de ordem legal: os meninos só podem realizar 

tarefas no espaço interior das instituições. Conversamos com o Conselho de Escola 

sobre a proposta; após muita discussão, o Conselho deliberou, juntamente com a 

Associação de Pais e Mestres, a aquisição do material necessário com a verba de 

recursos próprios (doações espontâneas que as famílias fazem à escola). No 

entanto, o debate não foi tranquilo, já que esse colegiado é composto por familiares, 

professores e funcionários com as mais variadas concepções de educação. 

O consentimento da entidade só foi possível com o comprometimento da 

escola que os receberiam, bem como dos educadores sociais, de manter os 

meninos no entorno da escola durante a prestação de serviços. Responsabilizamo-

nos, portanto, em manter os meninos no entorno da escola sem que a própria 

comunidade os colocasse em situações vexatórias. Seria um grande desafio. 

Para dar continuidade à iniciativa, organizou-se um grupo de 15 meninos que 

prestariam serviços em diferentes instituições sob a orientação de um oficineiro da 

própria entidade que representa a Vara da Infância e da Juventude. 

O primeiro passo foi dialogar com os meninos, enfatizando a importância 

desse trabalho: o muro da escola, onde muitos deles tinham seus irmãos 

matriculados, estava danificado e precisava de reparos e pintura para se renovar, 

com um visual mais alegre e bonito. Dessa forma, a produção deles seria exposta 

para que todos de sua comunidade pudessem apreciá-la. Falamos, também, da 

responsabilidade que teriam no sentido de permanecer nos arredores da escola, já 

que estávamos nos comprometendo por isso frente à própria Vara da Infância. Foi 

um verdadeiro trabalho de convencimento, buscando uma relação de confiança, já 
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que nosso objetivo era um trabalho voltado para a valorização do que eles poderiam 

dar de si para a comunidade. 

Enquanto a escola realizava a manutenção do muro, consertando rachaduras 

e preparando-o para a grafitagem, o oficineiro, no espaço da entidade, ensinava aos 

meninos as técnicas de grafite. Na escola, reunimo-nos algumas vezes para 

deliberar sobre as imagens que seriam grafitadas no muro. Pensamos em motivos 

infantis, por se tratar de escola de educação infantil. Finalmente, decidimos 

representar no muro o projeto que os professores desenvolviam junto às crianças. 

Naquele ano, o projeto estava relacionado à arte, e alguns professores trabalhariam 

com telas de Cândido Portinari. Assim, as obras deste artista foram as escolhidas. 

Optamos, então, por aquelas que representassem o universo infantil. 

Foram escolhidas 13 telas, considerando a dimensão do muro, constituído de 

quadros de concreto divididos por gradis. Optamos por grafitar apenas a fachada da 

escola, já que não seria possível fazê-lo sobre todo o muro, por se tratar de grande 

extensão, que demandaria muito tempo e mais recursos financeiros para aquisição 

de materiais. De qualquer forma, somente a fachada já se compõe de 13 quadros, 

sobre os quais seriam grafitadas 13 telas, uma em cada quadro. 

Antes de começar o trabalho, fizemos alguns combinados com os meninos: 

• era necessário que uma pessoa da entidade acompanhasse todo o trabalho 

(era uma exigência legal); 

• por se constituir um grupo com um número razoável de adolescentes, 

tínhamos que garantir o respeito entre eles; 

• o respeito à equipe da escola também era importante e, neste sentido, 

haveria uma reciprocidade por parte da escola; 

• era preciso o compromisso de não abandonar o trabalho durante o processo, 

pois respondíamos pela permanência dos adolescentes no espaço escolar. 

Todos os combinados deveriam conferir aos meninos um grau de 

responsabilidade e compromisso conosco e, ao mesmo tempo, garantir a confiança 

da escola em relação a eles. 

Iniciado o trabalho de grafitagem (que levaria seis meses, divididos em quatro 

horas semanais), deparamo-nos com alguns conflitos. Alguns profissionais sentiam-

se incomodados com a presença dos meninos, sobretudo quando utilizavam o 

refeitório para lanchar. Por outro lado, alguns pais da própria comunidade nos 

procuravam e afirmavam que se sentiam incomodados com a presença dos meninos 
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em momentos de entrada e saída das crianças, embora isso acontecesse apenas 

uma vez por semana. Todo o nosso diálogo foi para mostrar às pessoas que os 

meninos estavam contribuindo para a valorização do espaço escolar e que poderiam 

se tranquilizar, pois o trabalho era acompanhado o tempo todo. 

Com o passar das semanas, as pessoas habituaram-se à presença dos 

meninos grafiteiros, embora continuasse havendo resistência de algumas pessoas 

que entendiam que a escola estava sendo muito condescendente. 

Entre conflitos, diálogos e, devo dizer, muito trabalho e respeito aos 

combinados por parte dos meninos, o muro ficou pronto dentro do tempo previsto e 

houve desistência de apenas três deles, que "desapareceram" durante o processo. 

O resultado foi muito bom. As telas foram muito bem reproduzidas e deram à 

fachada da escola um lindo colorido. Muitos, sobretudo da comunidade, vieram 

elogiar o trabalho, imaginando que teria sido realizado por algum profissional. 

Revelávamos então quem o fizera, o que causava, de certa forma, espanto. 

Ao final do processo, a entidade realizou uma espécie de "formatura" dos 

meninos e nos convidou para participarmos. Foi um momento emocionante, único, 

pois, embora por uma questão legal não tivéssemos permissão de registrar com 

fotografias todo o processo, a própria entidade fez este registro e apresentou no 

telão o trabalho todo. Foi uma bela surpresa. Estavam presentes também na 

"formatura" as famílias dos meninos. Mais uma vez, as mães. A ausência paterna 

indica como a constituição familiar vem sofrendo mudanças (não pretendemos 

aprofundar esta questão no relato deste episódio). 

Como mencionei no início, os caminhos que eventualmente descobrimos às 

vezes são consequências de situações inusitadas que surgem no cotidiano da 

escola pública. Esses caminhos podem nos levar a acertos ou equívocos. No 

entanto, o que se torna relevante é a possibilidade de avaliar qual é realmente o 

papel social da escola pública e qual nosso próprio papel dentro dela. 

Não se pode avaliar o quanto esta ação pode transformar a vida desses 

meninos, até porque não se tem mais contato com eles; encontramos alguns, 

ocasionalmente, por morarem no entorno da escola. O que se sabe é que, desde 

2009, não recebemos encaminhamentos para prestação de serviços à comunidade 

e que, para solicitar à entidade a grafitagem do muro, temos que entrar numa 

extensa fila de espera. Talvez essa iniciativa tenha se consolidado como prática de 

medidas socioeducativas nessa região. 
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Algumas telas de Cândido Portinari reproduzidas no muro da escola 

 

 

 
Figura 1 Grafite: meninos com carneiro. Arquivo 

da autora. 

 
Figura 2 Grafite: menina sentada. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 3 Grafite: retrato de João Cândido com 

cavalo. Arquivo da autora. 

 
Figura 4 Grafite: crianças brincando. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 5 Grafite: frevo. Arquivo da autora. 

 
Figura 6 Grafite: meninos soltando pipas I. 

Arquivo da autora. 

 
Figura 7 Grafite: meninos pulando carniça. 

Arquivo da autora. 

 
Figura 8 Grafite: meninos no balanço. Arquivo 

da autora. 
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Figura 9 Grafite: palhacinhos na gangorra. 

Arquivo da autora. 

 
Figura 10 Grafite: meninos soltando pipas II. 

Arquivo da autora. 

 
Figura 11 Grafite: meninos soltando balão. 

Arquivo da autora. 

 
Figura 12 Grafite: circo. Arquivo da autora. 

 
Figura 13 Grafite: meninos brincando. Arquivo 

da autora. 

 
Figura 14 O muro grafitado. Arquivo da autora. 

 
Figura 15 Detalhe do muro grafitado. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 16 Outro detalhe do muro grafitado. 

Arquivo da autora. 
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2.3. Episódio 2: Nenhum a menos 
 

 

Entre 1997 e 2002, nosso percurso em educação esteve vinculado, como 

coordenadora pedagógica, a uma escola de ensino fundamental situada em uma 

comunidade da periferia da Zona Leste da cidade de São Paulo. Nessa escola, 

deparávamo-nos com situações de crianças que vivenciavam extrema pobreza, 

tendo-lhes sido negados todos os direitos como pessoas humanas e a própria 

infância. Muitas situações causavam-nos angústia, por nos sentirmos impotentes 

diante da violência que se estabelecia naquelas famílias com consequências diretas 

para as crianças. Violências de toda ordem: física, de falta de alimento, de cuidados 

básicos com a saúde, etc. Muitos são os relatos que poderíamos fazer sem 

comprometer o objetivo deste trabalho, que objetiva refletir sobre o currículo da 

escola. Currículo entendido na perspectiva mais ampla, perpassando pela 

organização dos tempos e espaços da escola, pelas relações entre os sujeitos, bem 

como pelas áreas do conhecimento. Contudo, vamos nos deter em duas situações 

que podem dar a dimensão de como o currículo da escola está longe das realidades 

vividas pelas crianças e o quanto isto o torna absolutamente esvaziado de sentidos, 

o que nos mobilizou para pensar a escola de outra perspectiva. 

A primeira situação diz respeito à oferta de projetos de recuperação paralela 

aos alunos que mostravam dificuldades de aprendizagem, sobretudo na aquisição 

da escrita. A recuperação paralela está preconizada na Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, designada 

como LDB), instituída como direito do educando. Tal momento de recuperação do 

que não fora apreendido dava-se fora do horário regular de aula, conduzido por 

professores com aulas atribuídas na forma de projeto. O horário do projeto era 

definido pela escola, sem levar em conta as necessidades das famílias, 

considerando apenas a disponibilidade de professor que desejasse desenvolvê-lo, o 

que se devia, também, à escassez de docentes para este fim. 

Montadas as turmas de recuperação paralela do 3º ano do ensino 

fundamental I, em que as dificuldades na aquisição da escrita tomavam maior 

dimensão por se constituir o último ano do Ciclo I,2 uma delas deveria permanecer 

                                                 
2 À época (1997), no município de São Paulo, o ensino fundamental estava organizado em três ciclos: 
ciclo inicial (1º, 2º e 3º anos), ciclo intermediário (4º, 5º e 6º anos) e ciclo final (7º e 8º anos). 
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na escola após o primeiro turno. Considerando que o primeiro turno era das 7:00h às 

11:00h, o projeto ocorreria de 11:00h a 12:30h, configurando-se assim duas horas 

aulas três vezes por semana. 

Começamos então a perceber que muitas crianças não permaneciam após o 

horário de aula para o momento da recuperação paralela. As ausências eram 

constantes, o que trazia muitas reclamações dos professores. 

Ao nos reunir com os professores para discutir o projeto em andamento, 

surgiram várias hipóteses sobre as causas das ausências. Entre estas, a que 

obtinha no consenso do grupo de professores era a de que os educandos não 

tinham interesse em aprender. Essa afirmação era recorrente no espaço escolar, já 

que era comum atribuir-se a responsabilidade do insucesso aos sujeitos que menos 

detinham o poder de modificar as situações dadas. 

Analisando tais situações e refletindo sobre essas representações que os 

professores tinham das crianças, propusemos, então, um diagnóstico sobre as reais 

causas de constantes ausências. Para dar início a tal diagnóstico, sugerimos um 

diálogo informal com as crianças sobre seu cotidiano. Ouvir as crianças falarem 

sobre o que faziam ao sair da escola foi surpreendente, até para os professores. 

As crianças revelaram em seus comentários uma realidade extremamente 

"cruel", que mostrava o quanto o imaginário da equipe escolar estava equivocado ao 

fazer julgamentos injustos sobre a "falta de interesse" delas em aprender. 

Muitas crianças, com idades entre 8 e 10 anos, contaram que, ao chegar em 

casa, incumbiam-se de cuidar dos irmãos menores. Outras iam para o Centro da 

Juventude (CJ), equipamentos de proteção social básica que trabalham com 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Muitas situações nos foram 

relatadas, mas a narrativa de um dos meninos foi extremamente digna de nota, para 

se avaliar a dimensão do abismo existente entre a organização da escola e a 

realidade vivida pelas crianças daquela comunidade. Ao ser indagado por que saía 

correndo quando soava o sinal, ele nos relatou: "Se demoro muito para chegar em 

casa fico sem almoço, acaba o arroz." A única saída que encontrava era apressar-

se, pois, "se alguém me pega, não consigo escapar e chego em casa tarde demais... 

dancei!", segundo as próprias palavras da criança. 

Diante de tal depoimento, a equipe de professores ficou profundamente 

sensibilizada. No entanto, não deveria ser este testemunho o desencadeador de 

medidas pontuais em relação ao projeto de recuperação paralela. Direcionar o olhar 
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para as diferentes realidades vividas pelas crianças passaria, então, a fazer parte do 

modo como nos relacionaríamos com as crianças e as famílias, na gestão de todos 

os espaços da escola. 

A segunda situação revelou-se quando, ao "fiscalizar" os espaços da escola, 

a inspetora de alunos encontrou uma criança que havia utilizado o banheiro e não 

dera a descarga. Ao se deparar com tal situação, a inspetora proferiu um extenso 

discurso para a criança sobre a necessidade de se manter as boas regras de higiene 

e de colaboração com o espaço de todos, entre outras orientações. A criança, 

aparentemente sem entender aquele discurso todo, apenas respondeu: "Mas eu não 

sei onde está o balde." Para a inspetora, poderia parecer óbvio que, após utilizar o 

vaso sanitário, dever-se-ia limpá-lo da forma usual, ou seja, apertando o botão da 

descarga. Mas, para aquela criança, essa era uma ação que somente seria possível 

dentro das referências do seu cotidiano, com recursos diferenciados dos que estão 

disponíveis em locais providos de saneamento básico. A inspetora de alunos não 

teria condições de conhecer, a priori, essa dura realidade na qual a criança estava 

inserida, já que todo o currículo da instituição escolar é construído historicamente a 

partir de referências homogeneizadas segundo a visão da classe dominante e as 

concepções que circulam no espaço escolar têm relação direta com a formação das 

pessoas. A criança estava sendo duplamente penalizada. Primeiramente, por não ter 

garantido o direito básico às condições mínimas de higiene e saúde no ambiente em 

que vivia; em seguida, a própria negação desse direito conferia-lhe condição de 

desvantagem em relação às regras e ao conhecimento veiculado pela escola. 

Ao nos relatar a situação vivenciada, a inspetora mostrava certa perplexidade, 

ao "descobrir" que havia ali famílias que não dispunham de algo — do seu ponto de 

vista — tão básico. 

Diante das duas situações, a equipe escolar não poderia se furtar a refletir 

sobre a realidade daquelas crianças e a pensar em ações que tornassem mais 

significativo o currículo escolar, no que se refere aos tempos, espaços e conteúdos 

das áreas de conhecimento. 

Começamos a discutir, nos horários coletivos, como poderíamos conhecer, de 

fato, as crianças com as quais trabalhávamos. Fazer um diagnóstico sobre as 

realidades vividas passaria, então, a se constituir condição necessária para 

construirmos um currículo mais significativo para aquelas crianças e que pudesse 

conferir-lhes a condição de sujeitos da educação. Porém, o diagnóstico não deveria 
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ser feito através do tradicional questionário sobre renda mensal, condições de 

moradia, número de pessoas que moram na casa, etc., o que poderia constranger 

as famílias. Decidimo-nos, então, pela via curricular, através de projetos. Os projetos 

deveriam abarcar algumas questões sociais e culturais que estavam presentes no 

cotidiano das crianças. Não se poderia negar o papel institucional da escola no que 

se refere à socialização e sistematização do conhecimento historicamente produzido 

com vistas à apreensão crítica. 

Nesses projetos, as áreas do conhecimento teriam o papel de elucidar as 

relações entre o conhecimento formal e as realidades vivenciadas naquela comunidade. 

Com uma metodologia, com base em dialogicidade, investigação, problematização, 

sistematização, apreensão crítica e avaliação, os projetos desenvolviam-se a partir de 

temas significativos para aquelas crianças. Os temas eram percebidos pelo professor 

por meio da roda de conversa. Dessa maneira, muitas questões apareciam como 

prementes para os educandos, desde questões como moradia até aquelas que fazem 

parte do próprio universo infantil, como as brincadeiras. 

Um exemplo de projeto desencadeado a partir da roda de conversa em uma 

das classes de 3º ano foi a "diversidade cultural" que emergiu a partir da forma como 

as crianças se expressavam oralmente. Essas formas variadas de expressões orais 

às vezes eram motivos de conflitos entre as próprias crianças, pois algumas faziam 

piadas com determinados "sotaques". Esse projeto possibilitou um trabalho voltado 

para a origem das famílias das crianças daquela classe e as diversidades culturais. 

Para começar, as crianças levaram para casa a tarefa de perguntar aos 

responsáveis o estado ou cidade de origem e em que ano vieram para São Paulo. 

Na classe, a professora representou graficamente as origens das famílias. A partir 

da leitura do gráfico, foi escolhida, inicialmente, a região a ser estudada. A Região 

Nordeste foi a escolhida, pois de lá se originava a maioria das famílias. As crianças, 

mais uma vez, levaram para casa a tarefa de perguntar às famílias tudo o que 

sabiam sobre os costumes, as músicas, as histórias e a própria geografia do estado 

de origem. A partir da devolutiva das tarefas, foram levantados, juntamente com as 

crianças, os subtemas, e iniciou-se daí uma pesquisa em grupos sobre a cultura, a 

população, o clima e a geografia da Região Nordeste. Cada grupo de crianças ficou 

responsável por pesquisar determinado estado dos cinco primeiros que apareceram 

no gráfico.  
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O trabalho em grupo possibilitou a interação entre as crianças e o sentido de 

coletivo, pois cada jovem foi incentivado a colaborar com o seu conhecimento. 

Assim, uma criança que ainda não dominava a base alfabética pôde colaborar, 

desenhando ou relatando oralmente; quem já a dominava pôde ler e registrar para 

os outros.  

A investigação sobre os temas se dava em sala de aula ou sala de leitura, 

onde o professor repertoriava as crianças com os diversos portadores de textos 

como livros, jornais, revistas, vídeos, etc. Essa investigação de caráter conceitual 

não ocorria de forma fragmentada em disciplinas. Nesta perspectiva, os conteúdos 

da história, da ciência, da geografia ou da matemática estariam presentes nesses 

estudos, sem que se configurassem como conhecimentos colocados em "gavetas". 

A linguagem escrita organizava o conhecimento, através da produção de textos 

coletivos sobre o que fora pesquisado. Criava-se, assim, a necessidade de ler e 

escrever para registrar coletivamente o saber sistematizado. Como tarefas 

extraclasses, as crianças continuaram a trazer de casa os saberes que as famílias 

possuíam sobre os temas, em forma de narrativas orais: as canções, as histórias 

populares, enfim as memórias. Dessa maneira, os saberes populares e o saber 

formal iam se entrelaçando e sendo sistematizados.  

Durante o processo, as crianças socializavam os conhecimentos com os 

outros grupos, o que acontecia de forma oral. Com a professora no papel de escriba, 

realizava-se a avaliação do que já fora aprendido e do que faltava aprender. As 

crianças autoavaliavam-se, definiam os conteúdos juntamente com a professora e 

vivenciavam a escrita, atribuindo-lhe a função social de registrar para lembrar 

depois. Para dar conta da aquisição do sistema alfabético dentro da norma culta, a 

professora fazia, também coletivamente, a reescrita coletiva dos textos produzidos. 

Esse processo, de certa forma, permitiu às crianças a compreensão de sua 

própria realidade: por meio dos diálogos, estabelecia-se a relação do conhecimento 

formal com a cultura que estava presente naquela comunidade. Por outro lado, 

possibilitou a construção de uma relação de respeito entre as crianças. No entanto, 

há que se admitir que um relato como este não é capaz de dar a dimensão das 

subjetividades expressas nas relações com aquelas crianças e da riqueza de 

saberes que as famílias traziam para escola. 

O trabalho com projetos, além de tornar mais significativo o currículo, trouxe a 

possibilidade de dar visibilidade aos principais sujeitos da ação educativa. Na roda 
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de conversa, as crianças falavam sobre suas ideias, seus anseios e seus medos, o 

que era também expresso através da arte com desenhos e pinturas livres, entre 

outras formas de expressão. 

Nesse primeiro momento, o trabalho com projetos não se deu na totalidade da 

escola, visto que a mudança de paradigma ocorre num processo e não por 

determinação, o que trouxe a necessidade de pensar num movimento de gradativa 

adesão dos professores. No entanto, algumas ações atingiram a totalidade da 

escola, no sentido de se adotar uma postura de escuta para com as famílias e as 

crianças desde o momento em que procuravam a escola para a matrícula, na forma 

como eram atendidas na Secretaria, até as relações cotidianas. 

Dessa forma, a organização da escola para o ano seguinte, no que se refere 

à distribuição das classes nos diversos horários, passou a não considerar só as 

necessidades individuais dos professores, incluindo-se nesse processo os dados 

que as famílias traziam nos momentos de matrícula e rematrícula. Esse processo foi 

altamente conflituoso, pois promovia a inversão do atendimento de interesses de 

ordem individual para o de interesses coletivos. Esta era uma decisão que deveria 

ser submetida ao Conselho de Escola, o que nem sempre ocorria. 

Passamos, também, a discutir a gestão dos espaços coletivos (como a 

quadra de esportes, a sala de leitura e o pátio) como espaços educativos na 

perspectiva das interações. No horário de intervalos, por exemplo, as crianças, além 

de lanchar, contavam com jogos, cordas, gibis e livros infantis para um momento de 

interação e resgate de brincadeiras, acompanhado pela inspetora de alunos e pela 

auxiliar de direção. Buscamos, também, instituir uma merenda inicial, oferecida a 

todas as crianças, antes de entrarem para a sala de aula no primeiro turno. 

Com relação às atividades extraclasses, ao pensarmos em passeios, o que 

direcionava nossas opções era a garantia de que todas as crianças pudessem 

comparecer, excluindo-se, portanto, passeios que envolvessem custo monetário e 

que, por isto, não permitiriam a inclusão de todos. Outro aspecto importante para as 

atividades extraclasses era a possibilidade do acesso ao lazer e à cultura. Essa foi 

uma das formas de contribuirmos com o acesso daquelas crianças aos bens 

culturais da cidade. Nesse ano (2001), participamos do projeto "Formação de 

Público — concerto didático", levando as crianças ao Theatro Municipal; por meio 

desse projeto, as crianças tinham acesso à música clássica, conheciam todos os 

instrumentos e eram envolvidas no ambiente do teatro de maneira lúdica e didática. 
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Estas foram as mudanças possíveis naquele momento e que, de certa forma, 

abriram espaços para a discussão sobre a necessidade de transformar a escola num 

espaço onde os sujeitos se reconheçam. 

Ao conceber a educação como direito, passamos necessariamente a assumir 

um compromisso de pensar em ações que viabilizem não só o acesso como a 

permanência qualitativa das crianças das classes populares na escola pública. 

Algumas práticas recorrentes no espaço escolar revelam-se como mecanismos de 

exclusão que se apresentam de forma velada. Não obstante, entendemos que tirar 

da invisibilidade os sujeitos da ação educativa, dando-lhes a oportunidade de se 

expressar sobre sua realidade, traz, minimamente que seja, a possibilidade de 

pensar em ações que transformem a escola pública num espaço de todos onde não 

se admita "nenhum a menos". 

 

 

2.4. Episódio 3: Reorganização dos tempos e espaços no centro de educação 
infantil — um percurso de formação 

 

 

Segundo a imagem que a educadora Ana Lucia Goulart de Faria utilizou na 

assembleia do Fórum Paulista de Educação Infantil, com o tema "Arte, Infância e 

Politica", em 18 de maio de 2012, na Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo, "para fazer a pedagogia da infância não basta cortar os pés das cadeiras 

e mesas". O currículo para a infância deve ser construído a partir das premissas da 

autonomia e da participação das crianças e, por essa razão, deve levar em conta as 

culturas infantis. 

Foi com essa concepção de currículo de educação infantil que reassumimos 

em 2005 nossa função de coordenadora pedagógica em um Centro de Educação 

Infantil (CEI). Entre 2002 e 2004, exercemos a função de supervisora escolar na 

Coordenadoria de Educação de Vila Prudente, acompanhando um grupo de cinco 

escolas através do Grupo de Acompanhamento da Ação Educativa (GAAE).3 

                                                 
3 Os Grupos de Acompanhamento da Ação Educativa (GAAEs) foram constituídos nos Núcleos de 
Ação Educativa (NAEs) entre os anos de 2001 e 2004. Os NAEs eram as unidades coordenadoras da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo nas diversas regiões da cidade: Os GAAEs eram 
compostos por integrantes da Equipe Pedagógica dos NAEs, sendo um deles o supervisor escolar. 
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Naquele CEI, encontramos uma discussão já iniciada sobre os espaços e os tempos 

que havia sido feita pelo GAAE e pelas equipes de professores, funcionários e 

gestão. A discussão que fora realizada no período anterior previa a reorganização 

de tempos e espaços com vistas ao currículo que incorporasse as várias linguagens, 

a ressignificação do letramento, as diferenças e as culturas infantis. 

A equipe do CEI, aparentemente, estava coesa. Percebia-se que aquele 

projeto havia sido debatido coletivamente e que grande parte dos profissionais 

compartilhava daquelas intenções. Nossa função, portanto, seria retomar as 

discussões para a implementação da reorganização de tempos e espaços e ampliar 

o processo de formação na perspectiva do trabalho com projetos nesses espaços. 

Ressaltamos que dar continuidade ao processo iniciado vinha ao encontro de 

nossas próprias concepções de educação infantil, o que, de certa forma, favoreceu o 

trabalho que desenvolvemos naquele ano no CEI, embora tenhamos contado com 

conflitos e percalços ao longo do processo, sobretudo dificuldades estruturais. 

Iniciamos o ano, organizando os grupos de formação de professores. Naquele 

ano não havia, ainda, o horário destinado à formação,4 o que trazia a necessidade 

de pensarmos em estratégias para garanti-lo. A saída encontrada foi nos reunirmos 

em grupos nos momentos de entrada, saída e descanso das crianças. As crianças 

entravam às 6:30h e saíam às 18:30h. Como cada grupo de crianças de acordo com 

as idades, que variavam entre 0 e 5 anos, contava com duas professoras por 

período, naqueles horários, que eram mais tranquilos, cada uma dessas professoras 

participava alternadamente do horário coletivo. Para os grupos com apenas uma 

professora, como os que atendiam as crianças de 4 e 5 anos, contávamos com as 

professoras "volantes" que não tinham grupos atribuídos. Dessa maneira, 

garantíamos a formação para todas as professoras duas vezes por semana, 

inclusive para as volantes. Instituímos também um horário semanal de pesquisa, no 

qual as professoras pesquisavam e planejavam atividades permanentes, como 

jogos, contação e leitura de histórias, culinária, atividades ligadas à arrumação 

pessoal, pintura, colagem, modelagem, música, dança e brincadeiras ao ar livre. 

                                                                                                                                                         
Acompanhavam o trabalho desenvolvido em cada uma das escolas agrupadas em polos com o 
caráter de formação in loco. 
4 A Lei nº 13.574/03 transformou os cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil (profissionais dos 
CEI) em professor de desenvolvimento infantil, com 30 horas semanais, dentre as quais três horas 
destinadas ao desenvolvimento de atividades educacionais e pedagógicas. O horário coletivo foi 
regulamentado por meio da Lei nº 14.660/07, que instituiu 30 horas semanais, sendo 25 horas em 
regência de turma e cinco horas atividade semanais na unidade educacional. 
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Iniciamos o processo de formação, retomando as discussões sobre a 

reorganização de tempos e espaços. As professoras narraram como se deram as 

discussões através do GAAE e o quanto estavam motivadas e ansiosas para a 

reorganização dos espaços. As discussões se deram a partir de quatro questões 

problematizadoras: a partir da observação, quais as preferências das crianças em 

relação à rotina (atividades, lugares e horário)? Como organizar espaços que 

contemplassem as várias linguagens e possibilitassem a autonomia das crianças? 

Como construir uma linha de tempo que não fosse linear? Como trabalhar com 

projetos dentro desses espaços? 

A partir da observação das preferências das crianças, decidiu-se pela 

reorganização inicial de quatro espaços. 

• Sala 1: espaço organizado com vídeo, estantes com livros (infantis, gibis, 

revistas) e jogos de construção. 

• Sala 2: espaço organizado com brinquedos variados e materiais para artes 

plásticas (argila, tintas, pincéis, carvão, papéis de diversos tamanhos e 

texturas). 

• Sala 3: espaço organizado com espelho, arara com fantasias, maquiagem, 

teatro de fantoches e brinquedos variados. 

• Refeitório: a organização desse espaço deveria se aproximar das práticas 

sociais de alimentação, com mesas agrupando um número menor de crianças 

e possibilitando a interação delas, o uso de toalhas e talheres variados. 

(Naquele ano, não conseguimos comprar o balcão térmico para implantar o 

autosserviço; fizemos uma adaptação. utilizando travessas com as quais as 

crianças podiam se servir autonomamente. Cabe ressaltar que não se 

utilizavam toalhas nas mesas, por se considerar que as crianças eram 

pequenas demais e as puxavam, o que eventualmente fazia com que os 

pratos caíssem; a maneira mais fácil de resolver essa situação era não usar 

as toalhas. Observamos que essa é uma prática comum em relação a vários 

aspectos da educação infantil, ou seja, suprimir o que se considera como 

obstáculo para a criança, que é vista como "incapaz". No entanto, 

entendemos que essas situações se colocam como desafios para as crianças 

se desenvolverem.) 

Em todos os espaços, deveria haver materiais ao alcance das crianças, para 

possibilitar as escolhas, assim como a interação entre elas e a ludicidade como 
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aspecto constitutivo de todas as ações, não somente no que diz respeito aos 

brinquedos. As produções das crianças deveriam estar expostas nas paredes, bem 

como todos os registros em fotos, para que elas pudessem se reconhecer naquele 

espaço, apropriando-se dele, e para possibilitar às famílias o contato com o que era 

desenvolvido no CEI. 

Assim, na primeira reunião pedagógica do ano, a equipe toda se mobilizou 

para a reorganização dos espaços. Foi um momento muito interessante, como uma 

celebração de algo conquistado coletivamente. 

Nessa perspectiva, o espaço deveria revelar a pedagogia; no entanto, não a 

garantia. Assim, demos continuidade aos horários coletivos, iniciando um estudo do 

trabalho com projetos. A referência teórica para o estudo foi As cem linguagens da 

criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância 

(EDWARD; GANDINI; FORMAN, 1999), que traz uma concepção de linguagem para 

além da restrita à oralidade e escrita, desconstruindo essa hierarquização e 

concebendo a criança como sujeito integral e constituída com todas as formas de 

linguagens. O trabalho com projetos teria a perspectiva da investigação e da 

descoberta. Seria proposto a partir do currículo emergente, ou seja, a partir de 

necessidades e interesses das crianças. O desenvolvimento do projeto partiria das 

questões que as crianças apresentassem no processo. A professora só traçaria os 

objetivos educacionais e formularia hipóteses do que poderia vir a acontecer, 

utilizando a observação e os registros das interações e as falas das crianças durante 

o processo. 

Com essas premissas, solicitamos às professoras que observassem as 

crianças durante as brincadeiras e registrassem suas ideias e reações — enfim, o 

que achassem importante. Em cada encontro, uma das professoras lia para o grupo 

o seu registro. Fizemos um estudo coletivo dos possíveis interesses das crianças 

identificados naqueles registros. O objetivo era ajudar as professoras a encontrar 

possibilidades de projetos a serem desenvolvidos, já que não estava presente em 

suas práticas esse olhar para as necessidades e os interesses das crianças. Essa 

tarefa inicial foi muito interessante, porque foi um desafio para as professoras, que 

não tinham o hábito do registro. Algumas delas apresentavam seu registro de forma 

muito tímida, temendo o julgamento. No entanto, fomos criando uma relação de 

confiança em que ajudávamos umas às outras na escrita do projeto de cada grupo 

coletivamente. Identificados os interesses das crianças nos registros, as professoras 
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deveriam propor uma atividade relacionada àquele tema que desencadeasse 

curiosidades das crianças e revelasse nas suas falas se, de fato, se constituía em 

interesse real para a proposição do projeto. As professoras traziam novamente o 

registro dessa atividade e, assim, discutíamos, à luz da teoria, sobre a possibilidade 

do projeto. Esse movimento de observar e registrar a prática, trazer para o estudo e 

voltar novamente para a prática se deu durante o ano todo. Esse foi um dos 

movimentos mais significativos que já vivenciamos como formadora.  

Nesse processo de formação, há que se considerar a história recente das 

professoras, com um trabalho de intencionalidade educativa, já que era recente a 

passagem das creches para a rede municipal de Educação, que ocorreu em 2002. 

Até então, as creches pertenciam à Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SAS). Dessa forma, considerar a indissociabilidade das dimensões entre o cuidar e 

o educar foi como uma necessidade para não se incorrer no risco de "escolarizar" o 

espaço do CEI que possuía suas especificidades. 

A partir desse processo de formação, cada grupo de professoras desenvolveu 

um projeto com as crianças. Todos os grupos contaram com pelo menos um projeto 

ao longo do ano. Até o berçário desenvolveu um projeto com o tema 

"musicalização", escolhido a partir da observação do interesse dos bebês por sons. 

Os projetos eram trabalhados nas salas multiambientalizadas, três vezes por 

semana. No restante dos dias, os espaços eram utilizados mais livremente. Nos 

momentos em que as crianças interagiam entre si nos diversos espaços, as 

professoras observavam e registravam suas falas, reações e indagações, para que, 

a partir dos registros, pudessem planejar as próximas atividades dos projetos. 

Ao final de cada trabalho, que durava em torno de dois a três meses, havia 

uma atividade que finalizava o projeto e, ao mesmo tempo, socializava as conquistas 

daquele grupo com o restante das crianças, bem como com as famílias. A atividade, 

geralmente, consistia numa mostra do que fora produzido com as crianças, 

envolvendo as famílias. Esse momento acontecia ao final dos turnos e era um meio 

simbólico de reconhecer o que foi aprendido e conquistado. 

Nas reuniões pedagógicas, cada grupo de professoras apresentava todo o 

percurso de seu projeto, fazendo o relato de prática, bem como apresentando o 

vídeo da atividade que considerava mais significativa. A intenção era problematizar a 

prática, levantando as questões expostas a seguir. 
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a) Objetivos para as crianças 

• Explora as sensações (táteis, visuais, auditivas)? 

• Desenvolve a imaginação? 

• Desenvolve as várias linguagens (verbal, corporal, plástica, musical, etc.)? 

• Enriquece as descobertas? 

• Desenvolve as noções de espaço e tempo? 

• Contribui para o processo de autonomia? 

• Possibilita o desenvolvimento motor? 

• Propicia a interação (entre as crianças e delas com os adultos)? 

• Propõe desafios? 

• Aumenta o vocabulário significativo? 

• Desenvolve formas de representação e expressão? 

• Aumenta o repertório vivencial? 

 

b) Objetivos para o professor 

• Possibilita conhecer as crianças no seu desenvolvimento? 

• Melhora as relações (de confiança, de valorização, afetivas)? 

• Há valorização das produções infantis? 

 

Todos os grupos de professoras apresentaram sem constrangimento seus 

trabalhos, colocando-os como objetos de estudo. Alguns projetos mostravam-se 

mais consistentes que outros. Contudo, todos eram problematizados. 

Essa foi uma demonstração de amadurecimento profissional, só possível 

graças à relação de confiança do grupo, construída entre a equipe de professoras e 

a equipe gestora. 

A documentação dos projetos era realizada no próprio processo, através de 

fotos, relatos escritos das observações e produções das crianças. 

Consideramos que esse processo de formação que ia se dando na relação da 

prática com a teoria foi construindo ao longo do ano a identidade daquelas 

professoras que, historicamente, eram vistas apenas como cuidadoras. Isso se 

revelou quando realizamos a avaliação do que conseguíramos construir e do que 

faltava ser construído, avaliação esta que também era feita junto às crianças nessa 

mesma perspectiva, durante todo o processo. 
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Espaços reorganizados no CEI 

 

 

 
Figura 17 Espaço reorganizado I. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 18 Espaço reorganizado II. Arquivo da 

autora. 

 

 
Figura 19 Espaço reorganizado III. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 20 Espaço reorganizado IV. Arquivo da 

autora. 

 

 
Figura 21 Espaço reorganizado V. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 22 Espaço reorganizado VI. Arquivo da 

autora. 
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Figura 23 Espaço reorganizado VII. Arquivo da 

autora. 

 
Figura 24 Espaço reorganizado VIII. Arquivo da 

autora. 

 

 

 

2.5. Episódio 4: Coleta seletiva na perspectiva da solidariedade 
 

 

Este relato traz como princípios norteadores a participação e o diálogo entre 

escola e comunidade. Participação e diálogo com vistas às ações coletivas na 

perspectiva de inserção da escola no contexto social, introduzindo, portanto, as 

questões prementes da comunidade para discussão no âmbito do currículo. 

Os objetivos da prática relatada estavam diretamente ligados ao envolvimento 

das famílias nas tomadas de decisões da escola, avançando, dessa maneira, para 

uma participação como direito, não mais como concessão. Como espaço de criação 

e difusão do conhecimento popular, a escola deveria promover o debate sobre a 

relação entre o conhecimento formal que veiculava e o conhecimento popular que se 

materializava nas vivências cotidianas daquela comunidade. Assim, essa 

experiência, como prática potencializadora do diálogo, buscou uma relação das 

famílias com o projeto político pedagógico da escola e a reflexão acerca das 

questões que permeavam a comunidade em que a escola estava inserida. 

A questão ambiental sempre esteve presente no currículo dessa Emei, por 

constituir elemento fundamental na educação que se pretende formadora de 

cidadãos críticos. Contudo, esse tema vinha sendo trabalhado de forma 

fragmentada, limitando-se às campanhas educativas e ao trabalho com horta e 

jardim de tempos em tempos. Essas ações tinham sua importância dentro do 

currículo da educação infantil, mas havia necessidade de avançar para uma 

discussão que permitisse a reflexão sobre a sustentabilidade do planeta, 
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possibilitasse a formação de uma consciência solidária e mobilizasse as pessoas 

para ações efetivas dentro dos seus espaços de atuação. 

A partir desse conceito de educação ambiental, a equipe gestora propôs um 

trabalho integrado com a Cooperativa de Reciclagem Chico Mendes. Esta 

organização recebia a coleta seletiva da região de São Mateus, Zona Leste do 

município de São Paulo, bem como de outros bairros próximos. Identificamos a 

necessidade do trabalho com a Cooperativa, ao constatar que, na região, não existia 

coleta seletiva realizada pela Prefeitura. Nosso trabalho com as crianças, separando 

os materiais recicláveis dos resíduos orgânicos dentro do espaço escolar, perdia-se, 

pois tudo era recolhido da mesma forma pela coleta comum. 

Iniciamos o processo com a presença da presidente da Cooperativa e de uma 

das "cooperadas" no horário coletivo quinzenal que reunia professores, gestão e 

todos os outros funcionários da escola. A presidente relatou para o grupo que a 

Cooperativa existia desde 1999 e fora fundada com o objetivo de geração de renda 

para a comunidade. Expôs as dificuldades de implantação e que relatou que só no 

ano de 2000, com a ajuda da Igreja, conseguiram um "fusca" para recolher os 

materiais recicláveis de casa em casa. Ressaltou que as escolas eram 

colaboradoras necessárias, pois que o bairro de São Mateus não possuía coleta 

seletiva, que cerca de sete mil toneladas de lixo iriam para o aterro sanitário 

diariamente e que, dentro de dois anos, este aterro não suportaria mais despejos. 

Essa situação tornara-se, então, um desafio que seria de responsabilidade de todos: 

desacelerar o processo de aquecimento global e degradação da natureza. 

A coleta seletiva, através da Cooperativa, beneficiava com geração de renda 

trinta e nove famílias, já que contavam com 13 cooperados e 26 catadores externos. 

Com o envolvimento das escolas, esses números poderiam ser ampliados, 

possibilitando, assim, a geração de renda para número ainda maior de famílias, bem 

como a melhoria da qualidade de vida da região. 

Nessas circunstâncias, entendíamos que essas ações se configurariam como 

um movimento de responsabilidade social da escola, além de qualificar o trabalho 

acerca do tema ambiental junto às crianças. 

A partir do diálogo entre Cooperativa e equipe escolar, indicamos como 

encaminhamentos: 

• iniciar o processo internamente, reduzindo a utilização de materiais 

descartáveis; 
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• reaproveitar papéis e materiais plásticos utilizados nas atividades escolares; 

• separar materiais recicláveis dos resíduos orgânicos produzidos no espaço 

escolar; 

• organizar reunião entre famílias, cooperativa e equipe escolar para 

encaminharmos a proposta. 

Esta última ação teria por objetivo envolver as famílias no processo de 

discussão sobre a questão ambiental dentro do projeto da escola. 

Na reunião de pais seguinte, as representantes da Cooperativa estiveram 

presentes. Nessa reunião, debatemos com as famílias os princípios da coleta 

seletiva, a relação do trabalho da Cooperativa com o projeto político pedagógico e a 

possibilidade de transformar a escola em um ponto de entrega voluntário (PEV). 

Durante a reunião com as famílias, a equipe da Cooperativa relatou, mais 

uma vez, todo o seu percurso histórico, os dados relativos às famílias beneficiadas e 

como se daria a coleta seletiva na prática. Fizemos uma relação dessa ação com os 

temas que as professoras estariam trabalhando. Destacamos a importância da 

participação das famílias nessa ação do ponto de vista da responsabilidade social, 

bem como da ressignificação do currículo da escola. Houve, também, uma 

demonstração dos materiais produzidos com a reciclagem de papel, plástico e vidro 

e a relação quantitativa dessa produção com os recursos naturais, como a 

preservação de árvores e a extração de minérios. Enfatizou-se a questão do 

prolongamento da vida útil dos aterros sanitários e o quanto isto estava relacionado 

com a qualidade de vida da comunidade. 

Os pais relataram sua dificuldade para encontrar uma forma de proceder à 

coleta seletiva. Alguns disseram que até a desejavam, por considerar de extrema 

importância esse processo; mas, no dia a dia, tornava-se "impossível" diante da falta 

de coleta pela Prefeitura. No município de São Paulo, apenas alguns bairros, os 

mais centrais, dispõem de coleta seletiva pela Prefeitura. Falaram também dos 

espaços da região onde os moradores descartavam lixo sem nenhum critério e o 

quanto isso comprometia a qualidade de vida de todos. 

As famílias consideraram, enfim, que aquele trabalho seria importante para o 

aprendizado das crianças e para a melhoria da qualidade de vida no bairro. Seria 

uma forma de utilizar o espaço da escola para se organizarem em torno de uma 

questão que afligia a todos. 
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O diálogo com as famílias deixou evidente que simplesmente oferecer um 

contêiner no espaço escolar para depósito de materiais recicláveis, de maneira 

mecânica, não promoveria mudança de atitudes. A opção pelo diálogo com as 

famílias sobre os porquês de tal ação propiciou um momento precioso de trazer à 

tona a discussão sobre as condições em que as famílias estavam inseridas, dando-

nos, também, o conhecimento sobre a própria realidade das crianças. Ademais, 

desencadeou ações que modificaram, minimamente, essa realidade traduzida nas 

ações cotidianas como redução do lixo produzido nas residências. 

Também se revelou que o conhecimento trazido pelas famílias e pela 

Cooperativa ultrapassava o próprio conhecimento que a escola tinha, no sentido de 

que os dados eram reais e impregnados de experiências cotidianas. Enxergamos 

que, diferentemente do que está no imaginário das pessoas, havia de fato uma 

preocupação, por parte das famílias, em discutir as questões ambientais e as 

possíveis soluções para o que se apresentava como problemas do entorno. 

Outro ponto importante foi a reflexão sobre a razão de a Prefeitura efetuar a 

coleta seletiva apenas nos bairros mais centrais. 

Trabalhamos com os conceitos de reduzir, reutilizar e reciclar. Após o 

consenso de que a escola trabalharia como PEV, sistematizamos a proposta, 

combinando as ações. A Cooperativa providenciaria um contêiner para o depósito de 

materiais recicláveis, como 

• papel: (embalagens tetrapak, jornais, folhas de papel, listas telefônicas, 

caixas de papel e papelão); 

• plástico (garrafas de água e refrigerante, brinquedos, embalagens de 

produtos de higiene e limpeza e utensílios domésticos); 

• metal (pregos, parafusos, arames, fios elétricos desencapados, objetos de 

cobre, zinco, ferro e latão); 

• vidro (garrafas, copos, potes de alimentos, cacos de vidro). 

Os materiais deveriam estar limpos e livres de gordura ou outros resíduos. No 

entanto, não haveria necessidade de lavá-los, apenas esvaziá-los bem. Os vidros 

deveriam ser embrulhados para evitar acidentes. 

A Cooperativa retiraria os materiais às quintas-feiras. Sempre que houvesse 

necessidade, deveríamos entrar em contato para retirada. O esvaziamento dos 

materiais e a retirada periódica seriam importantes para que não houvesse prejuízo 

no que concerne à limpeza do espaço escolar, bem como à possibilidade de 
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proliferação de roedores. Há que se ressaltar que em alguns momentos houve 

conflitos no que se refere ao aspecto da limpeza. O volume de resíduos orgânicos 

que seria enviado para a coleta comum e, posteriormente, para os aterros sanitários, 

seria diminuído consideravelmente. Assim, iniciou-se o trabalho conjunto de escola, 

família, Cooperativa e crianças. 

Com a chegada do contêiner, as crianças, juntamente com as famílias, 

traziam os materiais recicláveis diariamente e demonstravam satisfação naquele ato, 

o que, de certa forma, revelava que o trabalho pedagógico começava a se impregnar 

de sentido. 

Entendíamos, portanto, que o valor dessa prática estava precisamente no fato 

de se trazer a "vida" para o currículo da escola, conferindo-lhe, assim, significados 

reais. Por outro lado, a própria participação das famílias introduzia a dimensão da 

apropriação do espaço público pela população usuária, já que a escola é a 

instituição pública mais próxima da vida cotidiana da população.  

Essa experiência desencadeou, em particular, a possibilidade do olhar para o 

outro na perspectiva da alteridade. A relação mais humanizada entre os sujeitos 

revelava, para nós, o verdadeiro sentido da educação, qual seja, a recuperação da 

humanização do homem nas suas dimensões social, histórica e cultural. 
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Reunião: escola, famílias e Cooperativa Chico Mendes 
 

 
Figura 25 Escola, famílias e Cooperativa Chico 

Mendes I. Arquivo da autora. 

 
Figura 26 Escola, famílias e Cooperativa Chico 

Mendes II. Arquivo da autora. 

 

 
Figura 27 Escola, famílias e Cooperativa Chico Mendes. Arquivo da autora. 

 

 

 

Consulta sobre as demandas das famílias para reunião de Conselho de Escola 
(mães representantes do Conselho) 

 

 
Figura 28 Demandas ao Conselho da Escola I. 

Arquivo da autora. 

 
Figura 29 Demandas ao Conselho da Escola II. 

Arquivo d autora. 
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Visita da coordenadora pedagógica e professoras à Cooperativa Chico Mendes 
 

 
Figura 30 Visita à Cooperativa Chico Mendes I. Arquivo da autora. 

 

 
Figura 31 Visita à Cooperativa Chico 

Mendes II. Arquivo da autora. 

 
Figura 32 Visita à Cooperativa Chico Mendes III. Arquivo da 

autora. 

 

 
Figura 33 Visita à Cooperativa Chico Mendes IV. Arquivo 

da autora. 
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CAPÍTULO 3 — EDUCAÇÃO PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA 
 

O reconhecimento social da infância como sujeito de direitos pressiona por 
uma disputa de sua presença em espaços sociais, públicos donde não teve 
lugar: espaços de saúde, de educação, da justiça, do direito. Até a proteção 
e o cuidado que sempre foram reconhecidos como mister da família, da 
mãe, adquirem outra qualidade ao serem reconhecidos como direitos de 
cidadania públicos; consequentemente, como dever do Estado (ARROYO, 
2011, p. 180). 

 

 

No primeiro capítulo deste trabalho, tratamos das questões do currículo 

escolar num contexto mais amplo, considerando os três segmentos da educação 

básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Observamos 

que a democratização das instituições públicas é condição necessária para a 

consolidação do Estado democrático. 

Considerando que esta pesquisa tem como foco a educação infantil, 

entendemos que é preciso aprofundar a reflexão sobre as questões específicas da 

educação para a primeira infância e seus contextos históricos. 

No Brasil, o direito à educação infantil, em creches e pré-escolas, foi 

reconhecido a partir da Constituição de 1988. O processo que resultou, em termos 

de legislação, no reconhecimento da criança como sujeito de direitos, no seu 

atendimento como direito social e na educação infantil como primeira etapa da 

educação básica, evidencia um caminho percorrido ao longo do tempo pelos 

movimentos sociais. 

Ao pesquisar o processo das mobilizações sociais pelo direito à educação das 

crianças pequenas, em particular do movimento de mulheres, encontramos indícios 

de que os movimentos sociais tiveram fundamental importância para tais conquistas 

e que, ainda nos dias atuais, desempenham papel mobilizador para que esses 

direitos sejam concretizados nas políticas públicas educacionais. 

Durante a 9ª Conferência "Desafios à efetivação do direito à educação infantil" 

no curso "Cidadania e Direito à Educação", em 8 de maio de 2010,5 Maria Malta 

Campos afirmou que o direito à educação infantil, bem como outros direitos sociais, 

foi conquistado socialmente nas lutas populares, tendo suas particularidades na 

construção histórica no que toca à educação das crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 

anos de idade. De um lado, a pré-escola, destinada às crianças de 4 a 6 anos, "é 
                                                 
5 Ver www.acaoeducativa.org.br. 
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como se fosse extensão para baixo do direito à educação fundamental. A pré-escola 

nasceu dentro do meio educacional, voltada principalmente para preparar a criança 

para a primeira série". Por outro lado, a luta por creches, voltadas ao atendimento 

das crianças de 0 a 3 anos de idade, está relacionada à emancipação da mulher 

como trabalhadora e cidadã, trazendo o debate da participação social feminina. 

Assim, ainda segundo aquela pesquisadora, na luta por creches, "reivindica-se que a 

sociedade compartilhe tal responsabilidade com a família. Então, a luta pelo direito à 

creche vem de outra área e com outra conotação". Entende-se, assim, que, no 

primeiro momento, o foco da luta por creches não estava diretamente localizado no 

direito da criança, mas concentrado nos direitos e na emancipação da mulher. Esse 

foco não diminui sua importância no que tange ao processo de construção dos 

direitos das crianças. 

 
[...] é significativo que o reconhecimento dos direitos da mulher ao trabalho 
e à cidadania tenha acelerado os direitos da infância a espaços públicos, 
tenha acelerado o reconhecimento da infância como tempo de direitos. 
Tanto a negação como o reconhecimento dos direitos da mulher e da 
infância se aproximam em nossa história (ARROYO, 2011, p. 184). 

 

No entanto, Maria Malta Campos observou que, no segundo momento, o foco 

passou a ser a criança como sujeito de direitos, pois que "a creche não pode ser só 

depósito de criança, mas uma instituição que eduque, informe, dê apoio importante 

para o início da vida da criança e também para a família e mãe, para que esta possa 

exercer sua cidadania plena".6 

Diante do exposto, no que concerne à importância das lutas e mobilizações 

sociais, relacionamos a seguir, de maneira cronológica, os movimentos que 

marcaram a história na defesa da criança e no direito à educação para a primeira 

infância. Nossa intenção não é esmiuçar esses movimentos, mas nos situar dentro 

de um percurso histórico, a partir da década de 1970, para a compreensão de que 

as conquistas são frutos desse percurso que ainda hoje interferem no contexto da 

educação infantil. 

Dentre os movimentos sociais que colaboraram para as mudanças na 

legislação, alguns assumem papel decisivo na construção e na consolidação dos 

direitos da criança. 

                                                 
6 Ver www.acaoeducativa.org.br. 
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• Década de 1970: o movimento de luta por creches era constituído por 

sociedades de amigos de bairro, clubes de mães ou grupos de moradores 

que reivindicavam aqueles equipamentos sociais junto às prefeituras, 

sobretudo nos grandes centros urbanos onde havia superconcentração de 

atividades produtivas. Em 1979, no I Congresso da Mulher Paulista, 

organizado pelas feministas, ocorreu a articulação desses vários grupos e 

nasceu um amplo movimento de luta por creches.7 

• Movimento Criança e Constituinte: no período que precedeu à promulgação 

da Constituição de 1988, muitos movimentos e instituições denunciavam, 

através dos próprios meninos, a sistemática violação de seus direitos. Dentre 

esses movimentos, podemos citar a Pastoral do Menor da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento Nacional Meninos e 

Meninas de Rua (MNMMR), a Frente Nacional de Defesa dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes e, principalmente, a Comissão Nacional Criança e 

Constituinte, que promoveu um processo de sensibilização, conscientização e 

mobilização junto aos constituintes e à opinião pública, inclusive por 

intermédio da imprensa, o que conquistou até mesmo o apoio da iniciativa 

privada. A Comissão foi criada pela Portaria Interministerial nº 449, de 

setembro de 1986, constituindo-se numa articulação entre os Ministérios da 

Educação, da Justiça, da Previdência e Assistência Social, da Saúde, do 

Trabalho e do Planejamento (O CONSELHO TUTELAR..., 2001). Esse 

processo resultou em duas emendas de iniciativa popular – Criança e 

Constituinte e Criança: Prioridade Nacional, o que deu origem ao artigo 227, 

caput, da Constituição Federal. 

• Constituição Federal de 1988, artigo 227, caput: "É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

• O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ou Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, teve sua origem na participação popular, pois que preconiza a 

                                                 
7 Fonte: www.fcc.org.br 
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extensão da doutrina de proteção integral a todos os jovens com até 18 anos 

de idade, entendidos como sujeitos de direitos, o que reafirmou o texto da 

Constituição Federal. No que concerne ao direito à educação infantil, o artigo 

54, inciso IV, determina que seja dever do Estado assegurar à criança 

"atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade". 

• Década de 1990: o Ministério da Educação debateu, junto a outros 

segmentos educacionais, uma política nacional para a educação infantil 

consubstanciada no projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) que tramitava no Congresso Nacional. Muitos integrantes do 

Movimento Criança e Constituinte participaram das discussões e propuseram 

a criação da Comissão Nacional de Educação Infantil (Cnei), com o intuito de 

construir e implementar políticas para a área da educação infantil. 

• 1993 a 1996: atuação da Comissão Nacional de Educação Infantil (Cnei). 

• 1994: o I Simpósio Nacional de Educação Infantil, evento preparatório para a 

Conferência Nacional de Educação para Todos, discutiu e aprovou a Política 

Nacional de Educação Infantil apoiado pela Cnei. 

• 1996: em 20 de dezembro, é promulgada a Lei nº 9.394. Quanto à educação 

infantil, a LDB determina: é um direito de todas as crianças, embora não seja 

obrigatória, e a creche faz parte da educação básica, assim como a pré-

escola, o ensino fundamental e o ensino médio. 

• 1996: reuniões estaduais e seminários regionais, preparatórios para o I 

Simpósio Nacional de Educação Infantil e o IV Simpósio Latino-Americano de 

Atenção à Criança, culminaram na criação de comissões ou fóruns de 

educação infantil. 

• 1999: constituição do Movimento Nacional de Educação Infantil do Brasil 

(Mieib), em reuniões de articulação entre os representantes dos fóruns 

estaduais de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Mato Grosso 

do Sul e Santa Catarina. O Mieib, movimento autônomo, é constituído por 

fóruns estaduais e municipais de educação infantil, que se integram e se 

articulam nacionalmente com uma pauta de luta comum em torno de 

expansão e melhoria da qualidade da educação infantil no Brasil. Participam 

do Mieib órgãos governamentais nas áreas de educação, assistência social, 

saúde, justiça e outros, além de organizações não governamentais e 
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instituições de ensino superior, médio e outras, que atuam com a formação de 

professores; conselhos estaduais e conselhos municipais de educação, 

conselhos de direito da criança e do adolescente, conselhos de assistência 

social e outros, representantes de creches e pré-escolas públicas e privadas, 

famílias, comunidades e sindicatos, bem como instituições de pesquisa, 

professores e pesquisadores. 

O Mieib tem por finalidade defender a garantia do atendimento na educação 

infantil da criança de 0 a 5 anos, com 

 
ampliação de vagas em creches e pré-escolas; a destinação de recursos 
públicos adequados para a educação infantil; a melhoria da qualidade do 
atendimento; a formação e valorização dos profissionais de educação 
infantil; a implementação da proposta pedagógica elaborada de forma 
democrática e participativa pelas instituições de educação infantil 
(BARRETO, 2008, p. 26). 

 

Assim, há fortes indícios de que a defesa da garantia do direito à educação 

das crianças pequenas tem passado pela atuação dos movimentos sociais e suas 

bandeiras de luta ao longo do tempo. 

Nesse panorama, há que se problematizar o lugar que têm ocupado as 

crianças na educação infantil no âmbito das instituições destinadas especificamente 

para essa faixa etária, de 0 a 5 anos, e o conceito de qualidade implícito nas 

propostas pedagógicas dessas instituições. 

Como vimos no início, as lutas pelo direito à educação infantil tiveram 

conotações diferentes nos contextos da pré-escola e das creches. No entanto, a 

partir do reconhecimento da criança como sujeito de direitos, essas lutas se 

unificaram. Todavia, embora essas lutas distintas pela educação infantil tenham se 

fundido com a Constituição de 1988, temos ainda um grande desafio em 

desconstruir a cultura que dicotomiza o atendimento da criança em creches e pré-

escolas. Por um lado, a desconstrução do conceito de pré-escola como lugar de 

antecipação e preparo para o ensino fundamental e, por outro, a luta por se firmar a 

creche como instituição que não dissocie o cuidar e o educar. Assim, a questão está 

em não se escolarizar a creche, mas entender essas duas instituições educacionais, 

creche e pré-escola, como espaços públicos coletivos com especificidades 

educativas para a primeira infância, o que compreende a indissociabilidade entre o 

cuidar e o educar. 
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Ao finalizar este histórico da luta dos movimentos sociais pelo 

reconhecimento e pela garantia dos direitos da primeira infância e, sobretudo, do 

direito à educação de qualidade, entendemos que, ao pensar as instituições de 

educação infantil, é preciso uma inversão de lógica do olhar "adultocêntrico" para um 

olhar a partir dos interesses e necessidades das crianças. Esse outro olhar busca, 

para além da garantia em legislação, que as crianças sejam reconhecidas como 

sujeitos de direitos de fato, no seu atendimento. Nesse sentido, entendemos que há 

muito que se construir, para que os critérios discutidos no documento "Esta creche 

respeita criança" (CAMPOS, 2009) sejam tomados como referência para a 

construção de uma pedagogia para a infância, o que compreende também outros 

direitos, como saúde, proteção, alimentação e afeto, entre outros, que lhes permitam 

o pleno exercício da cidadania, dentro de suas especificidades: 

• nossas crianças têm direito à brincadeira; 

• nossas crianças têm direito à atenção individual; 

• nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante; 

• nossas crianças têm direito ao contato com a natureza; 

• nossas crianças têm direito a higiene e à saúde; 

• nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia; 

• nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação e 

capacidade de expressão; 

• nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos; 

• nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade; 

• nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos; 

• nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu período de 

adaptação à creche; 

• nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, racial e 

religiosa. 

Muitos dos itens incluídos nesse documento dizem respeito, além das 

creches, ao segmento da pré-escola. No entanto, para que se traduzam em práticas, 

esses critérios precisam ser discutidos e assumidos por todos — profissionais, 

famílias, comunidades, espaços acadêmicos e poder público. Construir espaços 

voltados para as especificidades desse tempo da vida, a primeira infância, e para as 
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várias infâncias constituídas em diferentes contextos, demanda um olhar de outra 

perspectiva, o que significa, segundo Faria e Finco (2011), um "olhar de ponta-

cabeça" a partir do ponto de vista das próprias crianças. Concordamos, assim, com 

as autoras, quando afirmam que 

 
[...] ao olhar de ponta-cabeça e escrever ao contrário, exercemos e 
treinamos nossa capacidade de identificar e habitar as brechas do discurso 
dominante, aprendendo com as crianças. Assim, olhamos de ponta-cabeça 
e escrevemos ao contrário quando procuramos ouvir e registrar as vozes de 
meninos e meninas, mesmo as/os pequenas/os, e compreendê-los como 
sujeitos que questionam os valores do mundo adulto, e que constroem 
relações a partir de seus próprios interesses, desejos, valores e regras. 
Quando também identificamos os movimentos de resistências, de oposição, 
de afrontamento, nas transgressões na maneira de agir e de querer dessas 
crianças (FARIA; FINCO, 2011, p. 6). 

 

O olhar "de ponta-cabeça", a partir da perspectiva da criança, é imprescindível 

para que possamos entender as várias infâncias construídas em diversos contextos 

históricos, sociais e culturais. Da mesma forma, compreender as diferentes visões 

que foram construídas sobre a criança e a infância ao longo da história torna-se 

necessário para que façamos escolhas sobre a proposição de instituições dedicadas 

à primeira infância. 

 

 

3.1. Olhares sobre a criança e a infância e suas implicações político-
pedagógicas 

 
Em lugar de esperarmos que o conhecimento científico nos diga quem é a 
criança, temos escolhas a fazer sobre quem achamos que ela é, e essas 
escolhas têm uma enorme importância, pois a nossa construção de criança 
e da primeira infância é produtiva, e, por isso, queremos dizer que ela 
determina as instituições que proporcionamos às crianças e o trabalho 
pedagógico que adultos e crianças realizam nessas instituições 
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 63-64). 

 

 

O entendimento que uma sociedade tem sobre a criança e a infância traz 

implicações diretas sobre a forma em que são propostas e construídas as 

instituições dedicadas à primeira infância. As instituições não existem de maneira 

neutra, mas são marcadas pelas concepções de determinada sociedade sobre esse 

tempo da vida, definindo-se, assim, a forma como se organizam os tempos e os 
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espaços, as relações entre adulto e criança, as relações com as famílias e, em 

particular, conceituando o que seja qualidade na educação infantil. Todos esses 

elementos constituem o currículo da educação dedicada à primeira infância. 

Em Qualidade na educação da primeira infância: perspectivas pós-modernas 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003), encontramos a problematização de quatro 

grandes discursos dominantes sobre a criança e a infância que influenciaram e 

influenciam as políticas de educação pública para a primeira infância no Brasil e no 

mundo. Vale lembrar que esses quatro grandes discursos dominantes não se 

apresentam de forma estanque e isolada ao longo do tempo na educação das 

crianças pequenas, mas deixam marcas em muitas práticas pedagógicas orientadas 

pelas concepções e pelos saberes que se apresentam ora de maneira difusa, ora 

definidos claramente. Por esse motivo, torna-se importante o desvelamento das 

diferentes concepções de criança e infância e os impactos destas nas políticas de 

educação infantil, bem como as perspectivas de sociedade implícitas nessas 

políticas e práticas pedagógicas. 

O primeiro discurso analisado é o da criança como reprodutor de 

conhecimento, identidade e cultura, ideia que remete à preocupação com a 

economia global e com o preparo da força de trabalho para o futuro. A partir dessa 

concepção, o papel da educação infantil seria o de "preparar" a criança da forma 

mais bem qualificada possível para o ingresso no ensino fundamental. As aquisições 

de conhecimentos e de habilidades, bem como a reprodução da cultura dominante 

são consideradas de extrema importância para deixar as crianças "prontas" para 

aprender. A criança é desconsiderada como sujeito de direitos no tempo presente. 

As ações remetem ao preparo para o futuro e para "[...] o início de uma jornada de 

realização, da incompletude da infância para a maturidade e para a condição 

humana plena da idade adulta, do potencial não consumado para um recurso 

humano economicamente produtivo" (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 65). 

As práticas desenvolvidas nas instituições de educação infantil que se 

sustentam nessa concepção valorizam e estimulam o individualismo e a 

competitividade, valores expressos do capitalismo. Em tal concepção de criança que 

fundamenta a educação para a infância cabe, ainda, relacionar a prática pedagógica 

com a crítica de Freire (1987, p. 33) à concepção bancária de educação, na qual, 

"[...] em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem [...] 
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a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 

depósitos, guardá-los e arquivá-los". 

Nessa perspectiva, a educação infantil assume o papel de adaptar a criança 

pequena às estruturas escolares existentes. O conceito de adaptação se contrapõe, 

assim, ao conceito de integração e interação. Adaptar-se significa, segundo Freire 

(1987), acomodar-se, ajustar-se de modo passivo ao mundo que já está dado, o que 

se diferencia do processo de integração que faz com que a criança se constitua em 

sujeito, pois, ao ajustar-se à realidade, busca ao mesmo tempo transformá-la, 

desenvolvendo dessa maneira sua capacidade de fazer escolhas. 

O discurso da criança como um inocente é construído a partir de uma visão 

romântica de criança e da concepção da infância como um tempo de pureza e 

ingenuidade, que deve estar a salvo da violência do mundo real. Essa visão está 

 
[...] fundamentada na criança de Rousseau, refletindo a sua ideia de 
infância como o período inocente da vida de uma pessoa — os anos 
dourados — e a crença de que a capacidade de autorregulação e o inato da 
criança vão buscar a virtude, a verdade e a beleza; é a sociedade que 
corrompe a bondade com a qual todas as crianças nascem (DAHLBERG; 
MOSS; PENCE, 2003, p. 66). 

 

Embora tal concepção venha de longa data, ainda encontramos nas práticas 

pedagógicas muitos indícios do entendimento de criança como ser inocente e puro. 

Práticas que não encorajam a criança a experimentar, a investigar e a descobrir o 

mundo que a cerca, espaços preparados sob o ponto de vista dos adultos e que não 

oferecem desafios para as crianças: são exemplos da pedagogia sustentada por 

essa visão. Essa pedagogia também coloca a criança num papel passivo, sem 

estímulos para identificar desafios e construir estratégias para resolvê-los. 

Em contraponto a essa visão, a instituição de educação para a primeira 

infância deve ser um local privilegiado para que a criança vivencie experiências 

diferentes das que ocorrem em casa, e isso inclui a observação, a investigação, a 

experimentação e as escolhas. 

Outro é o discurso que trata da criança pequena como natureza ou científica 

com estágios biológicos, concepção que se fundamenta na psicologia do 

desenvolvimento e que tem bases biológicas, pois que se apoia na ideia de que as 

crianças se apropriam de informações de seu ambiente, as organizam e as 

interpretam construindo concepções acerca do mundo em que vive. 
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Tendo como um de seus mais significativos representantes o psicólogo suíço 

Jean Piaget, as abordagens construtivistas trouxeram grande contribuição em 

relação à visão de criança. Segundo CORSARO (2011), a criança passou a ser vista 

como mais ativa do que passiva, envolvida na apropriação de informações de seu 

ambiente para construir hipóteses sobre este. A progressão da capacidade 

intelectual dá-se, segundo esta concepção, a partir de estágios de desenvolvimento 

qualitativos. 

A visão de criança a partir dessa teoria conduziu e, de certa forma, ainda 

conduz as atividades pedagógicas nas instituições de educação infantil. No entanto, 

a crítica que se faz a essa abordagem está relacionada às práticas que "enquadram" 

as crianças em estágios rígidos de desenvolvimento, o que leva a expectativas dos 

adultos no que concerne aos comportamentos adequados relacionados à idade 

cronológica e ao amadurecimento. 

As classificações de normalidade são definidas a partir de ações específicas 

dentro de determinada idade e de certo estágio de desenvolvimento. 

 
A criança torna-se um objeto de normalização, através da pedagogia 
centrada na criança que se desenvolveu a partir da psicologia do 
desenvolvimento, com avaliações desenvolvimentais que atuam como uma 
tecnologia de normalização, determinando como as crianças devem ser 
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 55). 

 

Nessa perspectiva, a prática pedagógica assume a função de corrigir 

possíveis desvios a partir de padrões classificatórios de desenvolvimento. Essa 

prática, de certa forma, leva à exclusão, pois que "mede" o que é normal e o que não 

o é. São desconsiderados, portanto, os diferentes contextos vividos pelas crianças 

nas mais diversas formas de se construir e viver as infâncias. 

O modelo construtivista apresenta outros aspectos de fragilidade: 

 
[...] seu foco principal continua a ser o desenvolvimento individual. Podemos 
ver isso nas repetidas referências à atividade da criança, ao 
desenvolvimento da criança, ao processo da criança em tornar-se um 
adulto. [...] Outra limitação da psicologia do desenvolvimento construtivista é 
a preocupação exagerada com o ponto de chegada do desenvolvimento, ou 
o percurso da criança, da imaturidade à competência adulta (CORSARO, 
2011, p. 29). 

 

A compreensão de que as infâncias são construídas e vividas de formas 

diferentes nos mais diversos contextos históricos, sociais e culturais é pressuposto 
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básico para a superação de qualquer forma de exclusão dentro das instituições de 

educação infantil. Toda tentativa de universalizar os conceitos de criança e infância 

poderá levar a práticas excludentes, especialmente num país marcado pela 

desigualdade social, econômica e cultural como é o nosso. Concordamos, assim, 

que a busca em classificar a criança pequena a partir de estágios de 

desenvolvimento biológicos e psicológicos produz práticas pedagógicas que 

desconsideram as singularidades das crianças e, 

 
[...] ao fixar-se em modelos pedagógicos estruturados, baseados em 
propostas teóricas e pedagógicas que se fundam em um sistema articulado 
de crenças sobre o que é uma criança — assim totalizada como um objeto 
abstrato —, uma parte importante da educação infantil contemporânea 
ignora ou rasura a realidade concreta das crianças que estão nas creches, 
escolas e jardins da infância, os seus códigos culturais, as suas pertenças 
étnicas e de classe, as suas formas singulares de ser e de agir 
(SARMENTO, 2012, p. 5). 

 

Finalizando a exposição dos quatro grandes discursos dominantes, temos o 

da criança como fator de suprimento do mercado de trabalho, visão que leva ao 

entendimento de que as políticas voltadas às instituições para a primeira infância 

também sofrem grande influência da crescente entrada das mulheres no mercado de 

trabalho. Com a crescente desconstrução do modelo de família patriarcal na 

sociedade contemporânea, em que o pai assumiria o papel de provedor e a mãe de 

executora dos cuidados com a casa e os filhos, os serviços de atendimento à 

criança pequena são tidos como necessários para a garantia do suprimento de mão 

de obra do mercado. 

São recorrentes os discursos, sobretudo em grande parte da mídia, que 

atribuem à implantação de instituições de educação infantil o favorecimento da 

possibilidade de que mães e pais entrem para o mercado de trabalho, garantindo, ao 

mesmo tempo, um local seguro para os filhos. Esses discursos tiram do foco a 

discussão sobre educação para a primeira infância como direito da própria criança, e 

"as crianças pequenas adquirem uma outra construção: como um fator de 

suprimento do mercado de trabalho, que deve ser tratado para garantir um 

suprimento adequado de mão de obra e uso eficiente dos recursos humanos" 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 68). 

Nesse sentido, há prevalência do poder econômico sobre a discussão política 

acerca do direito das crianças à educação. Haja vista a crescente oferta de 
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instituições particulares de educação infantil, que se expande e transforma a 

educação num grande negócio empresarial. 

Os discursos dominantes, apontados anteriormente, sobre o que são a 

criança e a infância fazem parte do projeto da sociedade moderna e têm em comum 

o fato de universalizar os conceitos de criança e de infância. São teorias que, de 

certa forma, marginalizam a criança e a infância, pois que não consideram as 

crianças como grupo social e as condicionam sempre a outros grupos sociais, como 

a família ou a escola. Ademais, as crianças são colocadas sempre na perspectiva do 

que virão a ser num futuro distante, vislumbrando sua contribuição para a sociedade. 

Dessa forma, as crianças pouco são vistas e consideradas no seu presente, nos 

seus desejos e nas suas necessidades. 

Esses conceitos ainda determinam, na atualidade, as políticas públicas da 

educação para a primeira infância, bem como as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no interior das instituições de educação infantil. 

Contudo, há que se refletir sobre qual é a nossa imagem construída hoje 

sobre esse tempo da vida, a primeira infância. 

Os estudos que deram um tratamento abstrato e universalizado à criança e à 

infância, como os citados anteriormente, não mais dão conta das discussões acerca 

das questões da educação para a primeira infância, por não considerar as 

complexas relações estabelecidas por esse grupo social nos seus mais diversos 

contextos sociais e culturais. 

 

 

3.2. Criança e primeira infância na contemporaneidade 
 

Nenhum destes temas do pensamento pós-moderno significa a rejeição da 
ciência. Na verdade, a visão pós-moderna da ciência a trata com muita 
seriedade, reconhecendo que a ciência e a racionalidade científica têm sido 
muito influentes em nossas vidas. Mas através das crises de legitimação e 
representação, a pós-modernidade problematiza as ciências e suas 
reivindicações de manter um monopólio da verdade (DAHLBERG; MOSS; 
PENCE, 2003, p. 41). 

 

 

Segundo os estudos da sociologia da infância, a infância hoje não é mais 

entendida como período preparatório para a passagem para a vida adulta, nem a 
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criança é mais vista de maneira isolada: ela faz parte de um grupo social. Portanto, a 

infância contemporânea é concebida como uma construção social. 

Embora tenha reconhecido que a criança constrói o seu conhecimento, 

sendo, portanto, ativa e capaz de resolver problemas, a perspectiva construtivista, 

baseada na psicologia do desenvolvimento, viu a construção do conhecimento como 

processo linear e descontextualizado dos meios históricos, culturais e sociais, num 

processo de homogeneização. Assim, "[...] procurou transcender o lugar, a cultura e 

a experiência histórica particular e abstrair o indivíduo do seu contexto" 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 34). 

Diante de uma sociedade que se afirma cada vez mais na diversidade, e para 

que faça uma interlocução com essa realidade, a educação infantil apresenta como 

condição necessária, para atender a essa demanda, considerar algumas premissas 

básicas da infância contemporânea, quais sejam: o processo educativo compreende 

sujeitos constituídos nas mais diversas formas de se viver as infâncias. Com isso, 

queremos dizer que não existe uma única forma de ser criança, uma forma 

universalizada de ser criança. Ao contrário, a infância é uma construção social. A 

educação para a primeira infância é um direito de todas as crianças, não só dos pais 

ou mães trabalhadoras. As crianças hoje são, portanto, sujeitos de direitos; a criança 

não apenas é marcada pelo meio social e cultural em que vive, mas também 

influencia o meio social, produzindo cultura. 

O reconhecimento da infância como construção social implica dialogar com as 

diferentes realidades, bem como desconstruir a pedagogia para a infância que busca 

um modelo ideal de criança. 

Essa imagem idealizada de criança, com a qual as instituições de educação 

infantil muitas vezes trabalham, traz consequências no que concerne às relações 

estabelecidas entre adultos e crianças, instituição e famílias e até entre crianças e 

crianças que convivem diariamente, sobretudo em relação às expectativas 

comportamentais e de aprendizagens das crianças. As práticas fundamentadas 

nesse modelo ideal de criança produzem e perpetuam desigualdades, pois que 

acabam excluindo as crianças que fogem a esse padrão de "normalidade", 

frequentemente medido pelos padrões de uma família que difere das famílias das 

classes populares, bem como das diversas formações familiares que hoje se 

apresentam de maneiras diversas. 
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A questão não é "tolerar" as diferenças, na perspectiva da concessão de sua 

existência, mas precisamente discutir o que produz as desigualdades ou as normas 

que produzem as desigualdades, a partir das diferenças, e "no nosso trabalho 

cotidiano incorporar o discurso das diferenças, não como um desvio, que é o lugar 

em que o diferente tem sido colocado, mas como o mote de nossas práticas e das 

relações entre as crianças" (ABRAMOWICZ, 2011, p. 32). 

As crianças se desenvolvem em diferentes contextos sociais e culturais, 

apropriando-se de valores e de comportamentos próprios desses contextos. É 

desejável que as propostas educacionais sejam construídas respeitando e 

incorporando como valor agregado essas diversidades. 

Da mesma forma como os conceitos universalizados de criança e de infância 

produzem formas de trabalhar com as crianças pequenas, o desocultamento das 

várias infâncias também pode produzir maneiras diferenciadas de construir a 

educação para a primeira infância. 

Já anotamos a importância dos movimentos sociais na legitimação da visão 

da criança como sujeito de direitos na legislação, que tem avançado nesse sentido. 

No que toca especificamente à educação infantil, podemos citar a Resolução 

CNE/CBE nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que foi emitido pela Câmara de 

Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) para fixar as 

diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil no Brasil e que apresenta 

em seu texto avanços no sentido de se considerar a criança como ser histórico, 

social e cultural. 

Entre os avanços, podemos citar o artigo 4º dessa Resolução, que prescreve: 

 
As propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a 
criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

 

A mudança no contexto da legislação é importante, porque explicita e legitima 

o reconhecimento da criança como sujeito de direitos e a infância como construção 

social, bem como potencializa os debates sobre os direitos desse grupo social e o 

significado de qualidade da educação infantil. Muito embora apresente avanços, há 
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que se refletir sobre a concretude das políticas públicas e das propostas 

pedagógicas a partir desses progressos conceituais na legislação. 

Torna-se, assim, condição necessária para a construção de propostas 

pedagógicas, bem como de políticas públicas de educação para a primeira infância, 

que esta não seja tratada de maneira genérica, bem como o desocultamento das 

várias infâncias vividas de formas tão diferenciadas no que concerne às 

desigualdades sociais e culturais. Dessa forma, ampliam-se os debates para os 

contextos sociais e culturais em que essas infâncias são construídas e vinculam-se 

os demais direitos, como saúde, alimentação, lazer e moradia, entre outros. 

Desocultar as várias infâncias vividas em contextos marcados pela 

desigualdade social e cultural significa olhar para as crianças reais que frequentam 

as instituições diariamente. Tem como premissa fundamental a construção de uma 

sociedade mais justa. Mas esse exercício — o de olhar de fato para as crianças 

reais — tem que ser aprendido. Entendemos que, na formação inicial das(os) 

educadoras(es), esse não tem sido aspecto relevante. A formação que conhecemos, 

de maneira geral, privilegia aspectos metodológicos que tratam a criança de forma 

abstrata e universalizada. Essa formação pretende conferir aos processos 

educativos certa neutralidade, desconsiderando os processos históricos, sociais, 

econômicos e culturais nos quais são constituídas as diversas infâncias. Tais 

processos deveriam permear o projeto educativo para as crianças pequenas. 

Por isso, a formação de educadores da infância demanda reflexão sobre as 

diversidades humanas e um olhar sensível para as especificidades e a 

complexidade na constituição das diferentes infâncias. Como afirmam Faria e Finco 

(2011, p. 12), "refletir sobre outra concepção de criança provoca-nos a pensar em 

outra concepção de professor e professora, pensar em um adulto-professor 

diferente, capaz de proporcionar as condições que permitam e favoreçam a 

autonomia infantil". 

Para esse professor ou professora (que olhe para as diferentes infâncias e 

para a construção de propostas educacionais para a criança pequena que levem em 

conta as diversidades sociais e culturais), é imprescindível conhecer as crianças 

reais que frequentam essas instituições, o que significa "[...] iniciar levantamento 

como vivem na concretude de seus contextos sociais, históricos, familiares, de 

moradia, de saúde, de alimentação, de cuidados e proteção" (ARROYO, 2011, p. 
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208). Os estudos sobre a infância têm apresentado muitos avanços nesse sentido, e 

o conjunto de educadores há que se apropriar destes avanços. 

Os estudos mais recentes da sociologia da infância têm colocado esta etapa 

da vida como categoria de análise e a criança como ator social. Isso implica 

caracterizar "as crianças como grupo populacional, numa perspectiva estrutural, o 

que significa utilizar a categoria geração para evidenciar as crianças como unidade 

de observação" (NASCIMENTO, 2011, p. 39).  

Para Corsaro (2011, p. 16), o período da infância é uma forma estrutural que, 

embora seja um período passageiro para as crianças, é uma categoria permanente 

para a sociedade, mesmo que "seus membros mudem continuamente e sua 

natureza e concepção variem historicamente". 

Nesse contexto, o estudo sobre a criança não está mais a reboque de outras 

categorias, como a escola e a família, e ela passa a adquirir a relevância como 

pertencente a um grupo social próprio. O novo olhar sobre a criança e a infância tem 

contribuído sobremaneira para dar visibilidade às questões políticas, sociais, 

culturais e econômicas que têm impacto sobre a forma de se constituírem as 

infâncias. Dessa maneira, tem-se dado ênfase à diversidade étnico-racial, de gênero 

e de classe social. 

Tirar as infâncias da invisibilidade e dar voz às crianças, por sua vez, pode 

contribuir para a construção de instituições de educação infantil e propostas 

pedagógicas mais significativas para elas, pois que permite o reconhecimento das 

crianças como atores sociais com capacidades, necessidades e desejos próprios. 

Nessa nova perspectiva sociológica, portanto, a visão é a de uma criança 

competente, criativa e capaz de transgredir as informações dadas a partir do mundo 

adulto, criando uma cultura própria. A criança não apenas consome a cultura do 

mundo adulto, mas promove a integração entre as duas culturas, ou seja, a cultura 

do mundo adulto e a cultura do mundo infantil. Assim, "as crianças não se limitam a 

imitar ou internalizar o mundo em torno delas. Elas se esforçam para interpretar ou 

dar sentido a sua cultura e a participarem dela" (CORSARO, 2011, p. 36). Segundo 

este autor, a nova visão da criança é a da reprodução interpretativa, o que 

desconstrói a ideia de infância como um período preparatório para o mundo adulto 

socialmente competente, pois que "as crianças criam e participam de suas próprias 

e exclusivas culturas de pares quando selecionam ou se apropriam de informações 



97 

 

do mundo adulto para lidar com suas próprias e exclusivas preocupações" 

(CORSARO, 2011, p. 31). 

Os espaços das instituições da educação infantil, nessa perspectiva, devem 

ser pensados não somente "para as crianças", mas, sobretudo, "com as crianças". 

Nesse sentido, nos voltarmos para a observação das relações estabelecidas 

entre as crianças e entre elas e os adultos, bem como dar voz às crianças no interior 

das instituições tornam-se importantes elementos para que possamos, de fato, 

pensar em espaços que as façam sentirem-se pertencentes a eles. 

 

 
3.3. Um currículo para a infância 

 

 

Algumas situações vivenciadas no cotidiano nos mostram como é importante 

dar voz à criança e pensar a partir do seu ponto de vista, pois que este desestabiliza 

a pedagogia proposta e aponta para novas possibilidades curriculares. Entre essas 

inúmeras situações, podemos citar uma que nos permite entender a criança como 

ator social competente, capaz de pensar sobre o mundo e interferir nele, no caso 

específico estudado, as instituições de educação infantil: 

 

— Naquele dia, na Emei, o almoço, que é servido no sistema 
de autosserviço por se constituir em possibilidade de escolha 
para as crianças, os alimentos eram: macarrão com molho 
branco, carne ensopada e verdura. Era a primeira vez que o 
macarrão, alimento muito apreciado pelas crianças, seria 
servido com esse preparo, atendendo ao cardápio elaborado 
pelas nutricionistas do Departamento de Merenda. 
Percebíamos, então, que não havia muita aceitação por parte 
das crianças em relação ao cardápio do dia. Durante o horário 
do almoço de um dos grupos, um dos meninos procurou pela 
diretora da escola. Perguntou a todas as pessoas que 
passavam pelo pátio se sabiam onde se encontrava a diretora. 
Ao passar pelo pátio, a diretora foi questionada pela criança, 
que reclamou da aparência e do sabor do macarrão daquele 
dia. Dizia que seus amigos também não estavam gostando 
muito da forma como fora preparado. Ao conversar com a 
criança, a diretora indagou-a sobre as possibilidades de 
resolver a situação, pois que a forma como o almoço era 
servido sugeria a autonomia das crianças para escolher a 
quantidade e os alimentos que preferissem. Depois de muito 
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diálogo, chegaram à conclusão de que o macarrão e o molho 
branco poderiam ser separados em duas cubas. Assim, as 
crianças poderiam escolher entre o macarrão e o molho ou o 
macarrão e a carne, bem como a verdura. Essa solução foi 
sugerida pela própria criança. Perguntado às outras crianças e 
à professora se essa seria uma boa solução para a questão, a 
resposta foi positiva. Após a concordância de todos, dirigiram-
se até a cozinha, criança e diretora, para conversar com as 
cozinheiras sobre tal possibilidade. As cozinheiras, então, 
separaram os alimentos, fato que possibilitou às crianças a 
escolha do que e de que forma comer (professora do Grupo 
Infantil I, Emei Elis Regina, maio de 2012). 

 

Embora o ambiente em questão tenha sido proposto olhando para as 

necessidades da criança, o que já denota uma tentativa de olhar a partir do ponto de 

vista dela, o episódio narrado sugere que a criança, estimulada na sua autonomia, 

elabora questões acerca do mundo e busca interpretações e soluções para as questões 

que a afligem. Nesse relato, as crianças conduziram o momento da refeição através de 

sua contestação, ao não aceitarem a forma como o alimento fora preparado, ao mesmo 

tempo em que refletiram e sugeriram soluções para o problema. 

O fato de "dar voz" às crianças, nas suas necessidades e nos seus desejos, 

torna o currículo da educação infantil mais significativo, ao mesmo tempo em que as 

crianças sentem-se pertencentes aos espaços constituídos. Essa é uma das dimensões 

políticas do currículo para a primeira infância que revela a possibilidade de escolhas e a 

intervenção no mundo pelas crianças, resguardadas suas especificidades. 

 
[...] a fala da criança é uma inversão nos processos de subalternização, é 
um movimento político. Já sabemos que são os adultos que falam das/sobre 
as crianças e que isso faz parte do processo que chamamos de 
socialização. É o adulto quem fala na nossa hierárquica ordem discursiva. É 
importante destacar que não há algo na fala das crianças que seja 
excepcional ou diferente (apesar de que pode casualmente até haver), mas 
a criança ao falar, faz uma inversão hierárquica discursiva que faz falar 
aquelas cujas falas não são levadas em conta, não são consideradas 
(ABRAMOWICZ, 2011, p. 24). 

 

Torna-se, assim, imprescindível a ruptura com a concepção tradicional de 

socialização, entendida como processo de adaptação com conotação individualista 

aos espaços das instituições. Nesse contexto, a socialização tradicional é 

substituída pela participação ativa das crianças, no sentido de construir os espaços 

e as propostas a partir da voz e do ponto de vista delas. 
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Fica evidente que as crianças não se limitam a internalizar e consumir o que a 

sociedade e a cultura dos adultos oferecem, mas "são capazes de produzir 

mudanças nos sistemas nos quais estão inseridas" (NASCIMENTO, 2011, p. 41). A 

autora, ao falar sobre as possibilidades de produzir mudanças nos sistemas, refere-

se a crianças ativas e competentes que, ao mesmo tempo em que têm sua vida 

influenciada pelas forças políticas, sociais e econômicas, "[...] influenciam o cenário 

social, político e cultural [...] são crianças concretas e contextualizadas, são 

membros da sociedade; atuam nas famílias, nas escolas, nas creches e em outros 

espaços, fazem parte do mundo, o incorporam e, ao mesmo tempo, o influenciam e 

criam significados a partir dele" (NASCIMENTO, 2011, p. 41). 

A educação infantil tem como uma de suas principais funções contribuir para 

a transição da vida familiar das crianças para a vida compartilhada em grupos da 

sociedade, portanto, da esfera privada para a esfera pública. Há que se fazer 

escolhas quanto às perspectivas nas quais essa transição se dará. 

Nas relações coletivas cotidianas, mediadas pelos adultos, as crianças 

aprendem a negociar e resolver conflitos, pois o que era de sua propriedade 

individual, como objetos e brinquedos, entre outros, agora, na instituição de 

educação infantil, é de uso coletivo. Aprender a lidar com essa nova condição, do 

individual para o coletivo, confere à criança outra perspectiva ao conceito de posse. 

Considerando as instituições dedicadas à primeira infância como uma das 

primeiras relações com o grupo fora da família da criança, são nesses espaços que 

se constituirão as novas experiências. 

As relações cotidianas entre as crianças, onde elas compartilham atividades, 

valores e preocupações, são definidas por Corsaro (2011) como "cultura de pares". 

Tais culturas são produzidas com a participação coletiva das crianças nos espaços 

públicos. Há uma diferença entre cultura da infância e culturas infantis: a primeira 

está relacionada ao que a sociedade está produzindo sobre, para e com as crianças; 

a segunda, ao que as crianças produzem entre elas para viver a infância. 

Na educação infantil, é recorrente a fala sobre o processo de socialização da 

criança. Contudo, o termo "socialização" tem, segundo o mesmo autor, uma 

conotação individualista e remete à ideia de formação e preparação para o futuro, 

em que a criança é concebida como alguém apartado da sociedade, que deve ser 

moldado para fazer parte desta. O autor utiliza, como já observamos, a noção de 

reprodução interpretativa. 
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O termo interpretativo abrange os aspectos inovadores e criativos da 
participação infantil na sociedade. [...] O termo reprodução inclui a ideia de 
que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e a cultura, mas 
contribuem ativamente para a produção e mudanças culturais (CORSARO, 
2011, p. 31-32). 

 

Assim, a cultura de pares está em consonância com a noção de reprodução 

interpretativa e tem como premissa a ideia de que as crianças já são parte da 

sociedade, não mais vistas como meros consumidores da cultura dos adultos, 

transgredindo as próprias regras estabelecidas por estes. Segundo Faria e Finco 

(2011, p. 2), um dos estudos pioneiros sobre as culturas infantis foi realizado na 

década de 1940 por Fernandes (2004), que pesquisou o coletivo infantil, "[...] 

trazendo o registro inédito de elementos constitutivos das culturas infantis, captadas 

a partir da observação dos grupos de crianças e suas brincadeiras na rua de um 

bairro operário judeu paulistano".  

Fernandes (2004) estudou a vida social das crianças nos grupos infantis 

formados nas ruas, chamados, à época, de "trocinhas", que tinham por objetivo a 

recreação e o lazer. No início de sua pesquisa, o foco era o folclore infantil e foi, 

durante o processo, superado pelo estudo das "trocinhas". No entanto, o folclore não 

deixou de ter importância, e, "em todo caso, um não excluía o outro. Ao contrário, 

todo trabalho preliminar, de natureza folclórica, serviu de modo subsidiário ou 

fundamentalmente ao estudo sociológico da cultura e dos grupos infantis" 

(FERNANDES, 2004, p. 232). 

Embora esse estudo tenha sido realizado em contexto histórico determinado, 

a década de 1940, suas contribuições para a discussão das culturas infantis, bem 

como do currículo da educação infantil, revelam-se, em nosso entendimento, no que 

concerne ás seguintes questões: 

• de inicio, os grupos se constituíam a partir do referencial do adulto (neste 

caso específico, a vizinhança, ligada à vontade do adulto); 

• a formação dos grupos relaciona-se ao desejo das crianças de brincar (jogos, 

rodas cantadas, jogos simbólicos); 

• a relação entre as crianças transcende o objetivo da recreação, o que 

significa que os diferentes modos de brincar, de se relacionar, criam uma 

cultura específica do grupo infantil (resolução de problemas de maneira 
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conjunta em função dos papeis na brincadeira, elaboração de critérios para a 

definição desses papeis, regras criadas para os jogos); 

• a cultura recriada nas brincadeiras interfere na cultura adulta, pois que, 

segundo o autor, as amizades e a forma de se relacionar na infância se 

estendem para a vida adulta; 

• as brincadeiras das crianças asseguram a continuidade tradicional. 

Ao pensar nas questões suscitadas, podemos inferir que, hoje, um dos únicos 

espaços que as crianças têm para se relacionar fora da família é a escola. Muito se 

tem falado sobre o quanto as crianças, nos dias atuais, não têm espaços para 

brincar e se relacionar com seus pares, o quanto suas rotinas são reduzidas a 

passar o dia em frente ao computador, à TV ou ao videogame, sozinhas. 

O contexto explicitado por Fernandes, as relações em espaços como a rua, 

portanto, torna-se inviável frente ao cotidiano das grandes metrópoles. 

Embora não possamos ignorar os diferentes contextos vividos pelas crianças, 

de maneira geral, "globalização e individualismo institucionalizado constituem, pois, 

o quadro histórico em que nascem as crianças hoje". O que corresponde à "[...] 

difusão de uma cultura global fortemente ancorada na indústria de produção de 

conteúdos midiáticos e pela hegemonia de modelos relacionais dominados pela 

ideia de competitividade, performatividade e eficácia" (SARMENTO, 2012, p. 6). 

A participação em processos coletivos e fundados na autonomia das crianças 

permite mudanças na forma como esse grupo social vive a infância na atualidade. 

Essa possibilidade contrapõe-se à "performatividade" que inscreve a criança fora do 

campo social, reforça sua imagem pela incompletude e regula o processo educativo 

pela medida da produtividade. 

Podemos refletir sobre a necessidade de transformar as instituições de 

educação infantil em espaços onde as crianças possam viver suas infâncias e 

construir significados para o mundo a partir das experiências vivenciadas. 

Experiências que devem contribuir para a construção da identidade individual e 

coletiva a partir do processo de interação entre pares. Muitas vezes, o objetivo do 

brincar na escola está ligado diretamente ao ensino. O brincar espontâneo é 

importante para as aprendizagens da criança nas quais ela constrói fundamentos na 

experiência que serão sistematizados no ensino fundamental como conceitos 

científicos. Embora as crianças aprendam muitas coisas brincando e o lúdico possa 
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ser utilizado também para esse fim, na educação infantil o brincar é antes de tudo a 

principal ação da criança e lhe confere o direito à infância. 

Cabe lembrar, portanto, que o brincar não pode ter uma perspectiva 

unicamente pragmatista, na tentativa de "didatizar" as brincadeiras: brincar para 

aprender conceitos da matemática e da escrita, entre outros. 

O brincar e as interações são o eixo articulador da pedagogia para a infância. 

Brincando, as crianças aprendem sobre seus corpos e a se relacionar com seus 

pares, desenvolve a linguagem, narrando e negociando, investiga e pensa sobre as 

questões do mundo físico. Portanto, brincar é o modo como elas experimentam o 

mundo, e são várias as formas de brincar, o que 

 
[...] exige das crianças que se expressem em suas múltiplas linguagens, ou 
seja, que não seccionem nem hierarquizem as distintas linguagens, mas 
sim as potencializem ao usá-las em atos completos e complexos. Na 
concretude da vida cotidiana das crianças pequenas, os conhecimentos 
artísticos, científicos e tecnológicos não estão separados — eles estão 
entretecidos (BARBOSA, 2011, p. 36). 

 

A fragmentação do conhecimento que a escola estabelece é incompatível 

com o modo da criança se relacionar com o mundo e de experimentá-lo. Ao brincar, 

a criança não separa o corpo da mente e realiza atividades altamente complexas: 

propõe, discute, seleciona, coopera, decide. O currículo da educação infantil não se 

constitui de conteúdos programáticos, mas dos campos de experiência: percepção e 

movimento, o gesto, a linguagem e as palavras, os problemas, as tentativas, as 

soluções, a sociedade e a natureza, o eu e o outro. 

As crianças atribuem significados para o mundo enquanto brincam e se 

relacionam. Nesse sentido, o papel do(a) educador(a) é observar "como" as crianças 

estão se relacionando e produzindo cultura e se comunicar com elas, para que 

construam outros repertórios. 

As crianças devem ser vistas na sua totalidade. Têm potencial intelectual, 

emocional, social e moral. Ademais, para elas, brincar é uma prática social em que 

estabelecem relações umas com as outras e com os adultos, o que lhes possibilita a 

construção de suas identidades individuais, coletivas e sociais. 

Segundo Barbosa (2011), o currículo da educação infantil deve ser construído 

a partir do tripé: famílias, professores(as) e crianças. As famílias, que trazem seus 

saberes construídos nas experiências cotidianas a partir de seus contextos 



103 

 

socioculturais e suas expectativas em relação ao cuidado e educação das crianças. 

Os(as) professores(as), que trazem a perspectiva do conhecimento socialmente 

construído de forma organizada intencionalmente para compor essa relação. As 

crianças, que trazem suas diferentes formas de viver a infância e, portanto, 

diferentes saberes e culturas, o que torna possível o entrelaçamento da cultura 

infantil com os saberes socialmente construídos. Assim, currículo é "o encontro das 

narrativas sociais e culturais com as narrativas singulares da criança" (BARBOSA, 

2011, p. 38). 

Dessa maneira, o currículo da educação infantil compreende um espaço de 

ações e decisões coletivas para os diferentes atores que o compõem, tendo a 

criança como protagonista. Retoma-se, assim, o aspecto democrático da educação 

e, neste momento da reflexão, a democracia como elemento fundante das práticas 

na educação infantil. 

No primeiro capítulo discutimos sobre o conceito de democracia e a 

necessidade de construção de instituições democráticas para que possa ser 

legitimada. Nesse sentido, as instituições de educação infantil exercem importante 

papel na constituição de fóruns de decisões coletivas, incluindo a ação das crianças. 

Entendemos que os fóruns 

 
[...] são uma característica importante da sociedade civil. Se a sociedade 
civil é o local onde os indivíduos — crianças, jovens e adultos — podem se 
unir para participar e se envolver em atividades ou projetos de interesse 
comum e ação coletiva, os fóruns são locais onde acontece essa reunião, 
esse encontro (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 101). 

 

A pedagogia para a infância, nesse contexto, pode constituir excelente 

ferramenta para que as crianças possam desenvolver projetos, juntamente com 

os(as) profissionais da instituição educativa e com as famílias. 

Na educação infantil, o trabalho com projetos demanda o permanente diálogo 

entre as crianças, os educadores(as) e as famílias, bem como assume um enfoque 

cooperativo na solução de problemas. Assim, as crianças são encorajadas a tomar 

suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas e trabalhar em cooperação 

com as outras. Nessas condições, não há determinação, a priori, dos temas a serem 

trabalhados. Estes são discutidos e definidos conjuntamente a partir dos interesses 

e necessidades das crianças — portanto, revelam importância social e cultural. A 

própria prática da discussão sobre a definição dos projetos compreende um 



104 

 

momento destacado no currículo da educação infantil, pois é condição para a prática 

democrática. Um dos elementos fundantes dessa prática é o diálogo. 

Aprender a dialogar pressupõe aprender a ouvir o outro e reconhecer o direito 

igualitário de todos de falar e agir. 

A questão da alteridade também é um elemento de grande significado, pois 

que se traduz na capacidade da criança reverter sua perspectiva a partir do ponto de 

vista do outro, assim como reconhecer a legitimidade de pontos de vista diferentes 

do seu. Esses aspectos têm grande relevância para a vida em sociedade, já que a 

autonomia se constrói exercitando-a, assim como a participação se aprende 

participando, mesmo no caso das crianças pequenas. A perspectiva de uma 

sociedade construída com bases na solidariedade, na alteridade, no respeito e na 

participação igualitária compreende sujeitos que tenham construído ao longo de sua 

formação todos esses princípios. 

Assim, a instituição de educação infantil faz escolhas quanto aos projetos e 

princípios sobre os quais trabalha. Essas escolhas revelam suas intencionalidades 

político-pedagógicas e sua perspectiva de sociedade. Freire (2001a) afirma que a 

tarefa histórica da educação e dos educadores é assumir o seu tempo, integrar-se e 

se inserir em seu tempo, entendendo a história como possibilidade. 

Entender a história como possibilidade permite descobrir que a educação tem 

limites. Como discutimos neste trabalho, as forças econômicas, sociais, políticas e 

culturais dominantes impõem limites à educação, o que desencadeia um processo 

de desumanização. Nesse processo, o papel da educação infantil será o de 

contribuir para o resgate da autonomia e da liberdade das crianças e contribuir para 

o processo de humanização dos sujeitos, em contraponto a esses limites em que a 

educação está inscrita. 

A educação infantil tem como possibilidade a criação de espaços e condições 

para contribuir com esse resgate, promovendo o protagonismo das crianças e 

incluindo suas vozes. Em conjunto com as famílias, a comunidade e outras 

entidades, a instituição de educação infantil é mais um espaço que poderá contribuir 

com a proposição de políticas públicas que respeitem os direitos da primeira 

infância. Para isso, a educação para infância, com todos os seus atores, terá que 

assumir o seu tempo. 
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O homem e a mulher fazem a história a partir de uma dada circunstância 
concreta, de uma estrutura que já existe quando a gente chega ao mundo. 
Mas esse tempo e esse espaço tem que ser um tempo-espaço de 
possibilidade, e não um tempo-espaço que nos determina mecanicamente. 
O que eu quero dizer com isso é que, no momento em que entendo a 
história como possibilidade, também entendo sua impossibilidade. O futuro 
não é um pré-dado. Quando uma geração chega ao mundo, seu futuro não 
está predeterminado, preestabelecido. Por outro lado, o futuro não é 
também, por exemplo, a pura repetição de um presente de insatisfações. O 
futuro é algo que se vai dando significa que o futuro existe na medida em 
que eu ou nós mudamos o presente. E é mudando o presente que a gente 
fabrica o futuro; por isso, então, a história é possibilidade e não 
determinação (FREIRE, 2001a, p. 90). 

 

Nessa perspectiva, os espaços educativos têm que ser transformados em 

espaços de produção de cultura e de saberes populares, e isso implica repensar 

como se dão as relações no coletivo. 

O espaço da educação infantil, um dos primeiros onde a criança vivencia 

experiências diferentes das familiares, torna-se privilegiado quanto a possibilidades 

de subversão da cultura individualista e competitiva estabelecida na sociedade 

capitalista. A subversão dessa cultura compreende a construção de uma pedagogia 

para a infância que possibilite espaços mais significativos e desafiadores para as 

crianças, bem como contextos educativos que tenham como princípios a interação e 

a cooperação entre os sujeitos. 

Se o currículo for entendido como todas as ações que acontecem na escola, 

então todas as relações travadas entre os sujeitos possibilitam aprendizagens. 

Portanto, relações democráticas fundadas no diálogo — o que compreende a escuta 

das crianças — podem produzir cultura de cooperação, alteridade e solidariedade. 

Assim, a relativização das relações de poder no espaço escolar é, antes de 

tudo, uma opção política no sentido da superação das desigualdades. Na educação 

infantil, essa relativização inclui as vozes das crianças. A escola, portanto, é lugar de 

construção de um novo discurso, não sobre a criança e a infância, mas, sobretudo, 

com a criança. 

Uma nova narrativa sobre as diferentes infâncias demanda a inserção dos 

educadores e da sociedade no campo da reflexão coletiva. Dialogar com a situação 

concreta das crianças e das famílias que frequentam diariamente as unidades 

educacionais apresenta-se como uma possibilidade para responder aos desafios 

contemporâneos, reinventar as relações com as crianças e as famílias nos espaços 
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públicos, construir diálogos e desconstruir práticas conservadoras que remontam à 

visão de criança universal e passiva. 

Nessa perspectiva, a instituição de educação infantil pode contribuir para o 

alargamento da participação e o aperfeiçoamento da democracia. 
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CAPÍTULO 4 — RELAÇÃO ENTRE AS EXPERIÊNCIAS CONCRETAS E OS 
PRINCÍPIOS DO CURRÍCULO HUMANIZADOR 

 
Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos; são 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros 
com espírito de fraternidade (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS, 1948, artigo I). 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos,8 aprovada em 10 de dezembro 

de 1948, é decorrência de um movimento pós-guerra que se caracterizou pela 

destruição e pela irrelevância atribuída à pessoa humana. Assim, ela foi redigida sob 

o impacto das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Considerada marco da reconstrução pós-guerra da dignidade humana, a 

Declaração dos Direitos Humanos representou a manifestação histórica, em âmbito 

universal, do reconhecimento dos valores da igualdade, da liberdade e da 

solidariedade entre os homens, e tem como características fundamentais a 

universalidade e a integralidade dos direitos. Universalidade, porque os direitos 

estão atrelados à condição de pessoa humana, subtraindo-se qualquer forma de 

distinção de existência — de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem 

nacional ou social, ou qualquer outra condição — que condicione a titularidade 

desses direitos. Integralidade, porque todos os direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos e culturais são considerados interdependentes e indivisíveis. Assim, a 

violação de um dos direitos significa a violação de todos. 

No Brasil, a Constituição de 1988,9 por sua vez, significou importante marco 

da transição democrática brasileira. Denominada Constituição Cidadã, trouxe 

avanços no tocante ao reconhecimento dos direitos individuais e sociais, o que se 

apresenta, de certa forma, em consonância com o que preconiza a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em relação à garantia da dignidade humana. Isso 

se revela, por exemplo, quando tem adotado em seu artigo 1º, como um de seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana e, como um dos seus objetivos 

fundamentais, constantes no artigo 3º, a promoção do bem de todos, sem distinção 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
                                                 
8 Pode ser encontrada em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>; 
acesso em: jan. 2014. 
9 Pode ser encontrada em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>; 
acesso em: jan. 2014. 
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Entretanto, há muitos desafios para a efetivação de políticas que assegurem o 

cumprimento dos princípios e dos objetivos constantes tanto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, como na Constituição Federal de 1988. 

Entre os desafios para a garantia dos direitos humanos na 

contemporaneidade, encontra-se a implementação de políticas públicas que 

contemplem a diversidade como valor. Assim, grupos socialmente vulneráveis, como 

mulheres, crianças, pessoas portadoras de deficiências e afrodescendentes, entre 

outros, só terão a possibilidade da igualdade de direitos a partir de políticas públicas 

que deem visibilidade a sua condição histórica, social, política e econômica, 

superando, assim, uma visão genérica e abstrata das desigualdades sociais. Daí 

decorre a necessidade de participação desses grupos na definição de políticas 

públicas de inclusão social. 

Iniciamos este quarto capítulo com essa breve observação sobre a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a consonância da Constituição 

Federal de 1988 com esses direitos por entender que os princípios da educação 

humanizadora, bem como do currículo humanizador, objeto de estudo deste 

trabalho, estão intimamente imbricados nos próprios direitos fundamentais que 

garantem a dignidade humana. Este estudo foi realizado a partir de relatos de 

episódios de experiências concretas que buscavam a implementação de um 

currículo que incorporasse as diversidades sociais, culturais e econômicas, numa 

tentativa de consolidação dos princípios democráticos da escola pública. 

Assim, pretende-se examinar neste capítulo algumas categorias presentes 

nos episódios vivenciados e relatados, para que sirva de referência, a quem nos ler, 

de que tais categorias representam indicadores para a construção de uma escola de 

educação infantil de qualidade, promovendo a ressignificação dos espaços 

escolares numa perspectiva mais humanizada e traduzindo os interesses e as 

necessidades das crianças e das famílias. Essa ressignificação dos espaços 

escolares, portanto, implica o reconhecimento das crianças como sujeitos de direitos 

e a garantia da educação de qualidade como direito subjetivo e coletivo, como 

preconiza o texto legal. 

No Capítulo 2, foram elencadas as seguintes características para serem 

discutidas neste trabalho: educação integral, inclusão social, trabalho coletivo, 

participação e reorientação curricular. 
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Como já vimos, a educação integral pressupõe uma concepção de criança 

como sujeito de direitos, hoje. Pressupõe também considerá-la como sujeito integral, 

em que o corpo, o cognitivo e o afetivo são entendidos como elementos constitutivos 

da dimensão humana. À educação competiria o provimento das necessidades 

culturais da criança, considerando-se que e é um ser histórico (que está sendo num 

dado momento histórico), social (que se constitui nas relações) e cultural (que 

produz cultura). 

Nesse contexto, a inclusão demanda o entendimento numa perspectiva mais 

ampla, na qual os sujeitos da ação educativa tenham direito a voz e tenham 

reconhecidos seus pontos de vista na definição de políticas públicas de educação, o 

que, no âmbito da escola, se configura na construção coletiva do projeto político 

pedagógico. Nesse sentido, a participação da família, das crianças e dos outros 

atores da ação educativa é considerada para além de uma ação tarefeira, o que 

implica o reconhecimento da legitimidade para participar na elaboração, no 

acompanhamento e na avaliação dos processos educacionais — portanto, uma 

participação numa perspectiva política. Esse processo de participação poderá 

redimensionar o trabalho coletivo, institucionalizado hoje nas escolas de algumas 

redes públicas, mas que pouco tem se constituído em espaços de decisões 

efetivamente coletivas.  

Essas características em análise são elementos que compreendem a própria 

reorientação curricular. 

Contudo, sem perder de vista a intencionalidade inicial, considerando a 

problematização que levantou a Profª Drª Maria Stela Graciani, integrante da Banca 

de Qualificação desta dissertação em 5 de setembro de 2013 — e trouxe, em sua 

excelente análise do trabalho, entre suas críticas, a valorização do estudo para além 

de suas potencialidades —, optamos pela análise a partir das categorias que 

explicitou. Assim, utilizaremos para a análise dos episódios quatro grandes 

categorias: visão totalizadora, visão interdisciplinar, visão holística e visão heurística, 

que, segundo aquela estudiosa, caracterizam o trabalho apresentado e, segundo 

nosso entendimento, são permeadas pelas características citadas. 
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4.1. Da totalidade do olhar sobre o currículo 
 

 

Durante muito tempo, o debate das questões da escola e do currículo esteve 

relacionado apenas a metodologias, estratégias e conteúdos. No entanto, 

entendemos que significar o processo educativo e ter um olhar para o currículo do 

ponto de vista da totalidade do processo educacional é muito mais do que pensar 

apenas sobre metodologias e conteúdos presentes no espaço escolar. 
A visão totalizadora compreende as dimensões social, política, econômica e 

cultural do processo educacional. Assim, segundo a Profª Drª Maria Stela Graciani, 

por ocasião da já referida Banca, a escola deve ter um olhar 

 
[...] totalizador do ponto de vista de todas as entranças, ou das fissuras, ou 
dos desafios e da corporificação da escola enquanto entidade constitutiva 
da formação da nossa infância [...] totalidade do ponto de vista político, do 
ponto de vista social, do ponto de vista econômico e do ponto de vista 
cultural. Isso é chamado na nossa avaliação, de uma visão totalizadora. 

 

Essa visão totalizadora conferiria identidade à escola, na medida em que 

considera os sujeitos reais presentes no seu espaço. O próprio movimento da 

sociedade, ao longo do tempo, traz sujeitos de diferentes contextos e, portanto, com 

diferentes visões de mundo. A escola deve acompanhar esse movimento social, 

político, econômico e cultural e incorporá-lo em seu currículo. O projeto político 

pedagógico da escola, por esse motivo, deve compreender todas essas dimensões 

da prática social: as histórias, os saberes, as crenças, os valores, as lutas por 

melhores condições de vida, os códigos — em suma, as relações concretas do 

cotidiano dos sujeitos. 

A inclusão desse movimento da sociedade atribui à escola pública um papel 

que supera a perspectiva meramente instrucional das crianças. Outras demandas 

são incluídas no âmbito da escola, que não pode se furtar a pelo menos olhar para 

as realidades sociais em que vivem os sujeitos e estabelecer um diálogo com todas 

as instâncias do seu entorno. Na descrição do episódio 1, "Jovens em conflito com a 

lei — uma história de colaboração para além dos muros da escola", sugerimos 

elementos de uma visão do processo educacional numa perspectiva totalizadora, 

como se pode ver no texto reproduzido a seguir. 
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A escola, como instituição pública, é eventualmente requisitada 
pelas entidades que representam a Vara da Infância e da 
Juventude para acolher os meninos que enfrentam problemas 
com a justiça e ficam sujeitos às "medidas socioeducativas" de 
prestar serviços à comunidade. [...] A assistente social da 
entidade explica-nos que nem todas as instituições recebem 
esses meninos, pois o acolhimento destes é prerrogativa da 
direção. Fato é que, na maioria das vezes, esses jovens fazem 
parte do mesmo contexto onde está inserida a escola. Não 
raramente, são irmãos das crianças com as quais nos 
relacionamos todos os dias no espaço escolar. Nessas 
condições e pelos princípios que norteiam a função social da 
escola pública, a atitude desta escola sempre foi o 
acolhimento, quando solicitada pela entidade que encaminha 
os meninos (extraído do episódio 1). 

 

O que significa de fato acolher esses adolescentes no espaço escolar 

destinado às crianças pequenas? Qual a relação que se estabelece entre esse 

acolhimento e o papel da educação infantil na formação das crianças? 

No trecho transcrito, pode-se perceber que as desigualdades sociais, 

políticas, culturais e econômicas têm invadido o espaço escolar e colocado para os 

profissionais questões que superam as discussões localizadas apenas na esfera 

intramuros. A despeito de ser esta uma escola de educação infantil, o movimento 

social que a adentra supera as questões estritamente vinculadas às faixas etárias. 

Dessa maneira, no espaço escolar estão presentes todas as angústias circunscritas 

tanto no cotidiano das famílias, quanto na própria comunidade local. As crianças 

também vivem essas angústias, pois que não se pode separar suas experiências 

cotidianas do tempo escolar. 

Repensar a função social da escola a partir de sua imersão nas questões 

sociais, por esse motivo, requer outra lógica de relações entre os sujeitos. Essa 

outra lógica de relações poderá ressignificar as experiências educativas das 

crianças e dos adolescentes numa perspectiva mais humanizada. 

 
A escola pode ser uma experiência humanizadora para toda criança ou 
adolescente, mas terá um sentido muito especial para tantas crianças e 
adolescentes roubados em suas condições de humanização. Questões de 
extrema densidade político-pedagógica trazidas para a conformação de 
propostas de educação da infância pelas crianças-adolescentes populares que 
vão chegando interrogantes às escolas públicas (ARROYO, 2011, p. 196). 

 

Não obstante, assumir o papel da escola frente às desigualdades sociais no 

que se refere à inclusão de todos os sujeitos numa visão totalizadora e tendo a 

educação como direito subjetivo e coletivo pode trazer os conflitos como decorrência 
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de diferentes concepções de mundo, de sociedade e de educação. No próprio 

episódio 1, esses conflitos foram explícitados nas relações estabelecidas entre os 

diferentes sujeitos. 

 
O consentimento da entidade só foi possível com o 
comprometimento da escola que os receberiam, bem como dos 
educadores sociais, de manter os meninos no entorno da 
escola durante a prestação de serviços. Responsabilizamo-nos, 
portanto, em manter os meninos no entorno da escola sem que 
a própria comunidade os colocasse em situações vexatórias. 
Seria um grande desafio (extraído do episódio 1). 

 
Alguns profissionais sentiam-se incomodados com a presença 
dos meninos, sobretudo quando utilizavam o refeitório para 
lanchar. Por outro lado, alguns pais da própria comunidade nos 
procuravam e afirmavam que se sentiam incomodados com a 
presença dos meninos em momentos de entrada e saída das 
crianças, embora isso acontecesse apenas uma vez por 
semana (extraído do episódio 1). 

 

Podemos perceber que as imagens das crianças e dos adolescentes, vítimas 

das desigualdades, também circulam entre educadores e entre as próprias famílias, 

pois que são construídas socialmente, o que está diretamente relacionado às formas 

de pensar as próprias desigualdades. 

Segundo Arroyo (2011), essa forma de pensá-los como marginais atribui-lhes 

um sentido de miséria para além da social, mas da miséria moral. Assim, essas 

crianças e adolescentes, vítimas das desigualdades sociais, são vistos sempre pela 

falta de valores, de hábitos e de civilidade. Diante dessa forma de enxergá-los, as 

ações afirmativas podem conferir-lhes dupla interpretação: "[...] aqueles que estão 

em risco porque padecem são vítimas das desigualdades, da questão social, ou 

aqueles que, com suas violências, põem em risco a ordem social e escolar porque 

vitimados pelas desigualdades [...]"; isso tem levado à opção "[...] por políticas de 

controle, não de convencimento, mas de repressão, expulsão, até de eliminação de 

adolescentes e jovens violentos" (ARROYO, 2010, p. 1.394). 

Portanto, cabe à escola, através do diálogo, o desocultamento das reais 

causas das desigualdades e a construção de outro discurso, através da proposição 

coletiva de ações, bem como a própria inserção em movimentos sociais que exigem 

do poder público essas mesmas ações afirmativas. 

Na descrição do episódio 4, "Coleta seletiva na perspectiva da solidariedade", 

sugerimos indícios dessa inserção da escola nos movimentos sociais, a partir da 
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relação estabelecida com a Cooperativa de reciclagem da região, trazendo ao 

debate do currículo da educação infantil questões econômicas, sociais e culturais, 

traduzidas na discussão da questão ambiental numa perspectiva mais ampla. 

 
Iniciamos o processo com a presença da presidente da 
Cooperativa e de uma das "cooperadas" no horário coletivo 
quinzenal que reunia professores, gestão e todos os outros 
funcionários da escola. A presidente relatou para o grupo que a 
Cooperativa existia desde 1999 e fora fundada com o objetivo 
de geração de renda para a comunidade. Expôs as dificuldades 
de implantação e que relatou que só no ano de 2000, com a 
ajuda da Igreja, conseguiram um "fusca" para recolher os 
materiais recicláveis de casa em casa. Ressaltou que as 
escolas eram colaboradoras necessárias, pois que o bairro de 
São Mateus não possuía coleta seletiva, que cerca de sete mil 
toneladas de lixo iriam para o aterro sanitário diariamente e 
que, dentro de dois anos, este aterro não suportaria mais 
despejos. Essa situação tornara-se, então, um desafio que 
seria de responsabilidade de todos: desacelerar o processo de 
aquecimento global e degradação da natureza. A coleta 
seletiva, através da Cooperativa, beneficiava com geração de 
renda trinta e nove famílias, já que contavam com 13 
cooperados e 26 catadores externos. Com o envolvimento das 
escolas, esses números poderiam ser ampliados, 
possibilitando, assim, a geração de renda para número ainda 
maior de famílias, bem como a melhoria da qualidade de vida 
da região (extraído do episódio 4). 

 

Percebemos que os significados educacionais dessa ação coletiva entre a 

escola, a cooperativa, as famílias e as crianças estão na afirmação da presença 

desses coletivos sociais enquanto sujeitos protagonistas, o que possibilita o 

reconhecimento das identidades coletivas. Essa identidade coletiva inclui também as 

próprias crianças que fazem parte dessas relações sociais. Assim, o reconhecimento 

das identidades coletivas permite a ampliação do papel da instituição escolar pública 

e da própria visão de educação, na medida em que, ao se trazer essas outras 

narrativas para a centralidade do currículo, 

 
pode-se trabalhar com os educandos os esforços das famílias e das 
comunidades por melhoria do lugar de moradia, por ruas, luz, água, esgoto, 
transporte, escola, posto médico, segurança... Trazer lideranças 
comunitárias para narrar essas lutas. Como crianças e adolescentes têm 
participado desse conjunto de ações por espaços dignos e justos de viver. 
Valorizar essas histórias, explicitar seus significados formadores, os saberes 
aprendidos, as identidades coletivas afirmadas (ARROYO, 2011, p. 335). 

 

Ao dar centralidade a esses saberes que vêm das experiências coletivas do 

cotidiano, a escola pode ajudar a desconstruir o discurso único sobre a validade dos 
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conhecimentos determinados e legitimados historicamente. Podemos até dizer que 

se trata da construção de um discurso contra-hegemônico, pois proporciona o 

protagonismo dos grupos socialmente inferiorizados. Em última análise, os coletivos 

sociais, ao protagonizarem ações afirmativas, desestabilizam as relações de poder 

no interior do espaço escolar e "[...] terminam questionando não apenas a 

autodefinição de uma memória como única, hegemônica, mas, sobretudo, 

questionam a condição de uns coletivos se autodefinirem como sujeitos únicos de 

história" (ARROYO, 2011, p. 302). 

Entendemos, assim, que o papel da escola, enquanto entidade constitutiva da 

formação da infância está fundamentado, sobretudo, no direito das crianças de se 

saberem como sujeitos da história. Esse "se saberem" passa pelo desvelamento da 

vergonhosa história de desigualdades e suas causas. 

As desigualdades sociais e culturais existem, também, no espaço escolar, 

pensado e organizado como se existisse apenas uma forma de ser criança. 

Discutimos as concepções de infância no Capítulo 3 e buscamos examinar os 

contextos em que vivem as crianças na contemporaneidade e as várias formas de 

constituição das infâncias. Essas diferentes formas de vivências vêm à tona na 

medida em que os educadores passam a olhar para os sujeitos reais. Assim, as 

questões sociais, culturais, políticas e econômicas tomam outra dimensão no 

processo pedagógico. Essa dimensão está relacionada às tensões entre o cotidiano 

vivido pelas crianças e a forma como a escola organiza seus tempos e espaços 

destinados a determinada concepção de infância. 

No episódio 2, "Nenhum a menos", mostramos como a questão social e 

cultural vem à tona na fala de duas crianças que, vivendo uma realidade diversa da 

encontrada na organização escolar, se veem em meio ao conflito entre o mundo real 

vivido e o mundo escolar. 

 
Muitas crianças, com idades entre 8 e 10 anos, contaram que, 
ao chegar em casa, incumbiam-se de cuidar dos irmãos 
menores. Outras iam para o Centro da Juventude (CJ), 
equipamentos de proteção social básica que trabalham com 
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Muitas 
situações nos foram relatadas, mas a narrativa de um dos 
meninos foi extremamente digna de nota, para se avaliar a 
dimensão do abismo existente entre a organização da escola e 
a realidade vivida pelas crianças daquela comunidade. Ao ser 
indagado por que saía correndo quando soava o sinal, ele nos 
relatou: "Se demoro muito para chegar em casa fico sem 
almoço, acaba o arroz." A única saída que encontrava era 
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apressar-se, pois, "se alguém me pega, não consigo escapar e 
chego em casa tarde demais... dancei!", segundo as próprias 
palavras da criança (extraído do episódio 2). 

 
A segunda situação revelou-se quando, ao "fiscalizar" os 
espaços da escola, a inspetora de alunos encontrou uma 
criança que havia utilizado o banheiro e não dera a descarga. 
Ao se deparar com tal situação, a inspetora proferiu um 
extenso discurso para a criança sobre a necessidade de se 
manter as boas regras de higiene e de colaboração com o 
espaço de todos, entre outras orientações. A criança, 
aparentemente sem entender aquele discurso todo, apenas 
respondeu: "Mas eu não sei onde está o balde." Para a 
inspetora, poderia parecer óbvio que, após utilizar o vaso 
sanitário, dever-se-ia limpá-lo da forma usual, ou seja, 
apertando o botão da descarga. Mas, para aquela criança, 
essa era uma ação que somente seria possível dentro das 
referências do seu cotidiano, com recursos diferenciados dos 
que estão disponíveis em locais providos de saneamento 
básico (extraído do episódio 2). 

 

As falas dessas duas crianças fornecem indicadores de que muitas infâncias 

são construídas em contextos de condições precárias de sobrevivência, e de que a 

escola, de maneira geral, desconhece muitas dessas duras realidades. Isso se 

revela na própria tentativa das ações compensatórias. 

Podemos inferir que a escola, ao ignorar essas realidades, reproduz e 

legitima as desigualdades presentes na sociedade. No entanto, se a escola não 

pode modificar as estruturas da sociedade que guarda grandes diferenças do ponto 

de vista social, cultural, político e econômico, pode e deve tirar da invisibilidade os 

sujeitos reais da ação educativa, dialogando com suas realidades, e dar sentidos 

aos seus espaços e tempos escolares. Isso só se torna possível se os(as) 

educadores(as) passarem a olhar, de fato, para os sujeitos humanos que 

diariamente frequentam os espaços da escola. 

O direito à educação toma outra dimensão, que está para além do acesso e 

da permanência na escola pública e avança para a necessidade de implementação 

de propostas educacionais mais significativas para essas infâncias e adolescências. 

Propostas que levem em conta que as desigualdades têm, como afirma Arroyo 

(2010), classe, raça, etnia, gênero, lugar. Portanto, não podem ser vistas de forma 

genérica: torna-se necessária outra pedagogia, que seja 

 
[...] tradutora, reveladora das formas humanas que persistem, resistem 
nessas infâncias quebradas. Para isso será necessário uma pedagogia com 
uma visão penetrante para descobri-los humanos. Não só alunos. [...] 
Ajudar essas infâncias a descobrir os significados de seu viver dando-lhes 
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voz, espaços, linguagens, explorando seu universo simbólico, suas 
emoções e imaginação. Criando espaços, tempos, convívios de garantia de 
ser, viver a infância ao menos nos tempos e convívios escolares dignos, 
humanos (ARROYO, 2011, p. 204-205). 

 

Diante dessa necessidade de construção de outra escola que diga respeito 

aos sujeitos reais, contextualizados, chegamos à identidade dos profissionais da 

educação. Os(as) educadores(as) também constituem sujeitos reais que têm suas 

histórias e seus percursos profissionais e que sofrem as tensões de um ofício 

intimamente atrelado às relações sociais, culturais e políticas. 

No Capítulo 1, fizemos indagações que serviram de motes para a discussão 

sobre a possibilidade de humanização do currículo escolar: quem são as crianças, 

os adolescentes e os jovens que hoje estão nos espaços escolares? Entendemos 

que se faz necessário considerar, também, quem são os(as) professores(as) que 

hoje estão em nossas escolas públicas. Embora seja uma análise ampla e 

complexa, merecedora de pesquisa própria, entendemos que, por cumprirem os 

professores(as) o papel de sujeitos da educação, qualquer análise sobre as 

dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas do processo educacional, deve, 

necessariamente, considerar a trajetória humana da docência. 

No relato do episódio 3, "Reorganização dos tempos e espaços no Centro de 

Educação Infantil — um percurso de formação", lembramos a ação de formação com 

as professoras de um Centro de Educação Infantil no município de São Paulo 

integrado à Secretaria da Educação no ano de 2002. O processo de formação 

relatado indica que houve preocupação em considerar toda a trajetória das 

professoras, que vinham de um percurso profissional não reconhecido socialmente 

como docência, e, ao mesmo tempo, em reconhecer que havia culturas e saberes 

nas práticas cotidianas daquele espaço. 

 
Nesse processo de formação, há que se considerar a história 
recente das professoras, com um trabalho de intencionalidade 
educativa, já que era recente a passagem das creches para a 
rede municipal de Educação, que ocorreu em 2002. Até então, 
as creches pertenciam à Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SAS). Dessa forma, considerar a indissociabilidade das 
dimensões entre o cuidar e o educar foi como uma 
necessidade para não se incorrer no risco de "escolarizar" o 
espaço do CEI que possuía suas especificidades (extraído do 
episódio 3). 
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Assim, a partir do reconhecimento da trajetória profissional dos sujeitos, a 

opção foi pelo percurso de formação a partir da observação das relações entre as 

crianças. Essa opção fornece indícios de que havia preocupação em trazer para as 

práticas educativas as necessidades e interesses das crianças, ao mesmo tempo 

em que o processo coletivo demonstra o respeito ao momento formativo e às 

experiências de cada professora. Vejamos como isso é explicitado no relato do 

episódio 3. 

 
[...] solicitamos às professoras que observassem as crianças 
durante as brincadeiras e registrassem suas ideias e reações 
— enfim, o que achassem importante. Em cada encontro, uma 
das professoras lia para o grupo o seu registro. Fizemos um 
estudo coletivo dos possíveis interesses das crianças 
identificados naqueles registros. O objetivo era ajudar as 
professoras a encontrar possibilidades de projetos a serem 
desenvolvidos, já que não estava presente em suas práticas 
esse olhar para as necessidades e os interesses das crianças. 
Essa tarefa inicial foi muito interessante, porque foi um desafio 
para as professoras, que não tinham o hábito do registro. 
Algumas delas apresentavam seu registro de forma muito 
tímida, temendo o julgamento. No entanto, fomos criando uma 
relação de confiança em que ajudávamos umas às outras na 
escrita do projeto de cada grupo coletivamente (extraído do 
episódio 3). 

 

Nesse trecho, vale ressaltar que as interações entre as crianças revelam 

muito sobre elas, seus desejos, suas angústias, suas realidades. O processo 

formativo pode ter contribuído para desconstruir a imagem genérica de infância, para 

incorporar às práticas educativas as culturas e saberes das crianças, bem como 

para a construção da autoidentidade dos profissionais no âmbito do CEI. 

Nesse aspecto, vale frisar: de certa forma, a representação que a sociedade 

tem das crianças — geralmente vistas pela falta e pela incompletude — define a 

imagem dos profissionais da educação. Assim, torna-se necessário que avancemos, 

 
[...] perguntando-nos o que é mais determinante nessa visão da infância 
vista pela falta, pela carência? A autoimagem da pedagogia está colada a 
essa visão de infância. Esse tempo humano visto como incompletude tem 
levado a própria pedagogia a se autoafirmar como tentativa promissora de ir 
completando, de ir aproximando o ser humano desde os começos de um 
percurso da minoridade à maioridade, da imaturidade à maturidade 
(ARROYO, 2011, p. 198). 

 

Nessas condições, entendemos que a relação entre o processo de formação 

e a prática cotidiana pode contribuir para o reconhecimento das professoras e das 
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crianças enquanto sujeitos do processo educativo, considerando suas vivências, 

suas narrativas, seus saberes. Há indícios de que a ação formativa possibilitou um 

percurso para a construção de imagens positivas dos sujeitos. 

Não obstante ser a escola um lugar onde estão presentes todos os 

condicionantes de uma sociedade desigual, do ponto de vista social, cultural, político 

e econômico, que, portanto, muitas vezes legitima e reproduz estas desigualdades, 

os episódios analisados apontam para outra lógica educacional. Há indicadores de 

que todo esse complexo processo de pensar os sujeitos da educação a partir de um 

olhar totalizador, do ponto de vista social, cultural, político e econômico, pode 

contribuir para a construção de uma escola mais humanizada no que tange à 

garantia mínima dos direitos das crianças e adolescentes no espaço escolar. 

 

 

4.2. Um olhar interdisciplinar: a vida como currículo 
 

 

Uma segunda visão explicitada aponta para um olhar interdisciplinar — 

segundo a Profª Drª Maria Stela Graciani, por ocasião da já referida Banca — "em 

relação ao território escolar, aos viventes desse conjunto de seres, independente da 

infância, da juventude, da fase adulta e da velhice", numa possibilidade de 

superação da fragmentação e da especialização dos conhecimentos. A visão 

interdisciplinar, assim, é um processo de construção do conhecimento imbricado no 

contexto social, na realidade e na cultura. Nesse sentido, o processo educativo deve 

considerar e valorizar os saberes de crianças, famílias, professores e outros 

profissionais e da própria comunidade onde a escola está inserida como 

possibilidade de construção de outro currículo que, ainda segundo a Profª Drª 

Graciani, seja "a interligação de diferentes áreas do conhecimento, da vida, do que é 

posto num projeto político pedagógico [que] é projeto porque se lança para frente, é 

político porque é democratizado e é político pedagógico porque angaria todas as 

áreas num conjunto coletivo de saberes que compõem suas diferentes vertentes". 

Nesse contexto, a interdisciplinaridade demanda os processos de 

problematização da realidade e de sistematização dos conhecimentos de forma 

integrada, em que os diferentes tempos da vida estejam presentes. Não se trata, 

portanto, de colocar em paralelo as disciplinas escolares, mas de superar a 
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fragmentação do conhecimento, possibilitando aos sujeitos a relação do mundo com 

este mesmo conhecimento, bem como a transformação da realidade vivida. 

A ação desencadeada na escola de educação infantil com os meninos 

prestadores de serviços à comunidade, relatada no episódio 1, nos dá indicadores 

da possibilidade de superação de um olhar fragmentado sobre os sujeitos, 

reconhecendo-os como cidadãos plenos na medida em que a escola problematiza 

as próprias práticas de medidas socioeducativas tradicionalmente instituídas. 

 
No entanto, isso [o acolhimento por solicitação da Vara da 
Infância e da Juventude] sempre significa um grande paradoxo 
para a escola. Se, por um lado, ocorre o acolhimento dos 
meninos no espaço físico da escola, por outro existe a 
possibilidade de exclusão diante das tarefas que lhes são 
imputadas. Tarefas mecânicas, como apontar dezenas de lápis 
e organizar prateleiras e arquivos, entre outras, além de não 
contribuir para a formação dos meninos — se pensarmos que 
os jovens estão na fase da adolescência —, tornam-se 
enfadonhas e desestimulantes e, com frequência, são 
abandonadas. Essa situação causa certo desconforto, porque 
significa para a escola uma questão a ser respondida: se o 
propósito das medidas socioeducativas é reintegrar os meninos 
à comunidade onde vivem, a escola estaria contribuindo para 
essa reintegração ou esvaziando de sentidos o próprio conceito 
de "socioeducativo"? (extraído do episódio 1). 

 

A proposição de medidas socioeducativas mediante atividades que não estão 

diretamente ligadas a esse tempo da vida, a adolescência, pouco ou nada contribuiu 

para a formação integral dos meninos, que já tinham construída uma imagem 

negativa perante a comunidade, a qual os via e os pensava de forma inferiorizante. 

Essa reflexão pode ser ampliada para as próprias práticas curriculares fragmentadas 

presentes nas escolas. Assim, a presença dos adolescentes possibilitou à escola 

repensar seus processos formativos a partir das singularidades dos tempos 

humanos e de suas trajetórias. Nesse repensar, inclui-se a possibilidade de 

desconstrução de imagens negativas dos sujeitos, o que pressupõe: 

 
Abrir nosso olhar para quem são na cidade, nas periferias, na 
sobrevivência, na sociedade, nos programas de assistência, emprego, 
cultura, esporte, saúde e até segurança... pode superar olhares demasiado 
escolarizados que em pouco ajudam a entender quem são, que lugar — ou 
sem lugar — lhes é reservado na nossa ordem social e urbana. Somente 
mirando esses adolescentes e jovens nesse olhar aberto entenderemos 
quem são nas sala de aula: os mesmos vistos como incômodo fora 
(ARROYO, 2011, p. 224). 
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A decisão coletiva sobre o trabalho a ser desenvolvido pelos adolescentes 

buscava uma integração entre a linguagem própria desse tempo da vida e o 

universo infantil. Essa discussão traz a possibilidade de superação da fragmentação 

do conhecimento, buscando incorporar no currículo escolar os elementos 

constitutivos da cultura dos sujeitos, como já enfatizamos no relato do episódio 1. 

 
Dentre inúmeras possibilidades, a que mais chamou a atenção 
da escola e da entidade estava diretamente ligada à própria 
linguagem dos adolescentes. Poderia envolvê-los num trabalho 
que fosse importante e, ao mesmo tempo, prazeroso para eles 
e para os outros. A linguagem a que estamos nos referindo é a 
grafitagem (extraído do episódio 1). 

 
Enquanto a escola realizava a manutenção do muro, 
consertando rachaduras e preparando-o para a grafitagem, o 
oficineiro, no espaço da entidade, ensinava aos meninos as 
técnicas de grafite. Na escola, reunimo-nos algumas vezes 
para deliberar sobre as imagens que seriam grafitadas no 
muro. Pensamos em motivos infantis, por se tratar de escola de 
educação infantil. Finalmente, decidimos representar no muro o 
projeto que os professores desenvolviam junto às crianças. 
Naquele ano, o projeto estava relacionado à arte, e alguns 
professores trabalhariam com telas de Cândido Portinari. 
Assim, as obras deste artista foram as escolhidas. Optamos, 
então, por aquelas que representassem o universo infantil 
(extraído do episódio 1). 

 

A partir desses trechos do relato do episódio 1, pode-se inferir que a escola 

iniciou um movimento de se tornar lugar de experiências significativas, tanto para os 

adolescentes, como para as crianças, que puderam enxergar aquele espaço como 

sendo seu. Nesse aspecto, a relevância está no protagonismo positivo e no 

pertencimento, pois há indícios do reconhecimento pleno dos sujeitos. 

Esses adolescentes, vistos sempre pelo lado negativo, não se reconhecem 

nas regras, normas e ordens curriculares das escolas. A proposição em questão, 

portanto, pode trazer outras possibilidades de inclusão e abrir a discussão sobre o 

papel da produção cultural e artística nos currículos escolares. A arte como 

elemento fundamental para a constituição do currículo torna-se instrumento de 

expressão e comunicação de sentimentos para quem a produz, por possibilitar outra 

perspectiva de visão do mundo, bem como a ampliação da visão estética para quem 

a aprecia e, portanto, interage com ela. Nessas circunstâncias, a escola pode se 

tornar espaço público de criação e difusão da cultura popular que se encontra 

segregada nos "guetos" periféricos. 
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No que diz respeito às relações entre os sujeitos, o diálogo constituiu-se como 

forma de estabelecer um compromisso ético entre os adolescentes, as crianças, os 

profissionais e a comunidade. Isso se traduziu nos combinados estabelecidos e na 

tentativa de inversão de olhares negativos sobre os adolescentes. Vejamos como 

isso foi explicitado no relato do episódio 1. 

 
Antes de começar o trabalho, fizemos alguns combinados com 
os meninos: 
• era necessário que uma pessoa da entidade 

acompanhasse todo o trabalho (era uma exigência legal); 
• por se constituir um grupo com um número razoável de 

adolescentes, tínhamos que garantir o respeito entre eles; 
• o respeito à equipe da escola também era importante e, 

neste sentido, haveria uma reciprocidade por parte da 
escola; 

• era preciso o compromisso de não abandonar o trabalho 
durante o processo, pois respondíamos pela permanência 
dos adolescentes no espaço escolar. 

Todos os combinados deveriam conferir aos meninos um grau 
de responsabilidade e compromisso conosco e, ao mesmo 
tempo, garantir a confiança da escola em relação a eles 
(extraído do episódio 1). 

 

Essa tentativa de desconstrução de olhares negativos sobre os sujeitos 

também ficou evidente no episódio 2, a partir do qual podemos inferir que a escola 

pensa as crianças de forma homogeneizada e o currículo é construído a partir de 

referenciais dos grupos dominantes da sociedade. 

Essa forma homogeneizada de enxergá-las desencadeia normas e ordens 

curriculares esvaziadas de sentidos para as crianças, que, ao não se reconhecerem 

nesse espaço escolar, buscam outras formas de subverter a ordem estabelecida, 

formas muitas vezes entendidas como indisciplina e falta de interesse pelas 

questões da escola. 

 
Montadas as turmas de recuperação paralela do 3º ano do 
ensino fundamental I, em que as dificuldades na aquisição da 
escrita tomavam maior dimensão por se constituir o último ano 
do Ciclo I, uma delas deveria permanecer na escola após o 
primeiro turno. Considerando que o primeiro turno era das 
7:00h às 11:00h, o projeto ocorreria de 11:00h a 12:30h, 
configurando-se assim duas horas aulas três vezes por 
semana. Começamos então a perceber que muitas crianças 
não permaneciam após o horário de aula para o momento da 
recuperação paralela. As ausências eram constantes, o que 
trazia muitas reclamações dos professores. Ao nos reunir com 
os professores para discutir o projeto em andamento, surgiram 
várias hipóteses sobre as causas das ausências. Entre estas, a 
que obtinha no consenso do grupo de professores era a de que 
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os educandos não tinham interesse em aprender. Essa 
afirmação era recorrente no espaço escolar, já que era comum 
atribuir-se a responsabilidade do insucesso aos sujeitos que 
menos detinham o poder de modificar as situações dadas 
(extraído do episódio 2). 

 

A escola, assim, era organizada sem considerar os sujeitos reais da ação 

educativa. 

No entanto, a partir do olhar para as crianças reais e do trabalho coletivo, 

percebemos que emergiram práticas curriculares contextualizadas na própria 

experiência dos sujeitos da ação educativa e que buscavam a superação do 

currículo fragmentado. Essas práticas indicam a intencionalidade de construção do 

conhecimento pelas crianças a partir da metodologia explicitada. 

Voltemos ao relato do episódio 2. 

 
Nesses projetos, as áreas do conhecimento teriam o papel de 
elucidar as relações entre o conhecimento formal e as 
realidades vivenciadas naquela comunidade. Com uma 
metodologia, com base em dialogicidade, investigação, 
problematização, sistematização, apreensão crítica e avaliação, 
os projetos desenvolviam-se a partir de temas significativos 
para aquelas crianças. Os temas eram percebidos pelo 
professor por meio da roda de conversa. Dessa maneira, 
muitas questões apareciam como prementes para os 
educandos, desde questões como moradia até aquelas que 
fazem parte do próprio universo infantil, como as brincadeiras 
(extraído do episódio 2). 

 

No entanto, essa reorganização do trabalho pedagógico não tem o poder de 

superar a ordenação do currículo que vem de instâncias superiores, como a própria 

Secretaria de Educação. Mas percebe-se que no cotidiano escolar essa 

reorganização pode conferir um tratamento menos fragmentado aos conteúdos. 

Portanto, nessa perspectiva do trabalho com projetos a partir das demandas 

reais, está presente a própria ideia de autonomia da escola para construir seus 

projetos, embora tenhamos que admitir todos os condicionantes externos que 

tendem a cercear essa autonomia. Na avaliação de Paro (2002, p. 22), existem, 

entre outros, condicionantes materiais que dificultam a autonomia da escola pública. 

Para constatá-los, 

 
basta atentar para as dificuldades que se apresentam, para estabelecer 
relações dialógicas numa sala de aula repleta de alunos, a um professor 
desestimulado, sem nenhum assessoramento pedagógico, com a deficiente 
formação profissional que pôde conseguir e com inúmeras preocupações 
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decorrentes do baixo nível de vida proporcionado por seu salário (PARO, 
2002, p. 22). 

 

Todavia, no trabalho coletivo está o cerne da possibilidade da autonomia 

relativa no espaço escolar e da ampliação, por adesão, das experiências solitárias 

de alguns educadores. 

A autonomia em relação à organização do trabalho pedagógico pode se 

concretizar na ação do coletivo, de maneira que este sustente sua opção de 

organização curricular, garantindo às crianças, ao mesmo tempo, o acesso aos 

conhecimentos produzidos pela humanidade. É preciso ter construída a ideia de 

conhecimento como processo de construção coletiva. 

 
O que proponho é um trabalho pedagógico em que, a partir do 
conhecimento que o aluno traz, que é uma expressão da classe social a 
qual os educandos pertencem, haja uma superação do mesmo, não no 
sentido de anular esse conhecimento ou de sobrepor um conhecimento a 
outro. O que se propõe é que o conhecimento com o qual se trabalha na 
escola seja relevante e significativo para a formação do educando (FREIRE, 
2001, p. 83). 

 

O autor afirma ainda que a construção dessa pedagogia se dará através da 

relação dialógica, a qual pressupõe a relativização das relações de poder no interior 

da escola e, sobretudo, da relação entre professor(a) e educando(a). 

Buscar esse diálogo autêntico, em que a fala de todos seja legitimada, pode 

significar a construção de práticas pedagógicas de natureza democrática. Tal 

relação, a partir do diálogo e de princípios democráticos, possibilita superar 

preconceitos estabelecidos na sociedade quanto às crianças das classes populares, 

bem como transformar o espaço escolar numa perspectiva mais humanizada. 

O trabalho com projetos, assim, torna-se uma grande possibilidade de 

construir uma escola pública com a marca da perspectiva democrática. Isso implica 

saber ouvir o outro e conferir legitimidade a sua fala. 

Já destacamos, no relato do episódio 2, indícios dessa relação construída na 

dialogicidade e no trabalho coletivo com as crianças, na perspectiva da colaboração: 

 
O trabalho com projetos, além de tornar mais significativo o 
currículo, trouxe a possibilidade de dar visibilidade aos 
principais sujeitos da ação educativa. Na roda de conversa, as 
crianças falavam sobre suas ideias, seus anseios e seus 
medos, o que era também expresso através da arte com 
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desenhos e pinturas livres, entre outras formas de expressão 
(extraído do episódio 2). 

 
O trabalho em grupo possibilitou a interação entre as crianças e 
o sentido de coletivo, pois cada jovem foi incentivado a 
colaborar com o seu conhecimento. Assim, uma criança que 
ainda não dominava a base alfabética pôde colaborar, 
desenhando ou relatando oralmente; quem já a dominava pôde 
ler e registrar para os outros (extraído do episódio 2). 

 

No entanto, por se constituir de sujeitos de diferentes concepções de homem, 

de mundo, de sociedade e de educação, a escola torna-se lugar onde os conflitos 

sociais também se evidenciam. 

 
Dessa forma, a organização da escola para o ano seguinte, no 
que se refere à distribuição das classes nos diversos horários, 
passou a não considerar só as necessidades individuais dos 
professores, incluindo-se nesse processo os dados que as 
famílias traziam nos momentos de matrícula e rematrícula. 
Esse processo foi altamente conflituoso, pois promovia a 
inversão do atendimento de interesses de ordem individual 
para o de interesses coletivos. Esta era uma decisão que 
deveria ser submetida ao Conselho de Escola, o que nem 
sempre ocorria (extraído do episódio 2). 

 

Torna-se necessário, portanto, trazer esses conflitos à tona para o debate por 

meio do qual se pode problematizar as contradições existentes entre os princípios 

expressos no projeto político pedagógico e as práticas instituídas no espaço escolar. 

Para isso, há que se tomar um posicionamento político, pois, segundo Arroyo (2011) 

o currículo é um campo político de disputas, em que as várias narrativas dos 

diferentes sujeitos sociais invadem o território escolar e podem constituir ricas 

experiências educativas, pois se conectam a diversas áreas do conhecimento. 

No episódio 4, encontramos elementos que sugerem a conexão entre os 

saberes dos coletivos sociais e o conhecimento tradicionalmente veiculado pela 

escola. Tais elementos evidenciam-se na medida em que a escola traz para a 

centralidade do currículo da educação infantil saberes construídos na experiência 

cotidiana dos coletivos sociais. 

 
Na reunião de pais seguinte, as representantes da Cooperativa 
estiveram presentes. Nessa reunião, debatemos com as 
famílias os princípios da coleta seletiva, a relação do trabalho 
da Cooperativa com o projeto político pedagógico e a 
possibilidade de transformar a escola em um ponto de entrega 
voluntário (PEV). Durante a reunião com as famílias, a equipe 
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da Cooperativa relatou, mais uma vez, todo o seu percurso 
histórico, os dados relativos às famílias beneficiadas e como se 
daria a coleta seletiva na prática. Fizemos uma relação dessa 
ação com os temas que as professoras estariam trabalhando. 
Destacamos a importância da participação das famílias nessa 
ação do ponto de vista da responsabilidade social, bem como 
da ressignificação do currículo da escola. Houve, também, uma 
demonstração dos materiais produzidos com a reciclagem de 
papel, plástico e vidro e a relação quantitativa dessa produção 
com os recursos naturais, como a preservação de árvores e a 
extração de minérios. Enfatizou-se a questão do 
prolongamento da vida útil dos aterros sanitários e o quanto 
isto estava relacionado com a qualidade de vida da 
comunidade (extraído do episódio 4). 

 

Nesse sentido, considerando o trabalho coletivo que reuniu a escola, as 

famílias, a cooperativa e as crianças, podemos inferir que essa ação deu visibilidade 

aos sujeitos e centralidade aos saberes construídos no cotidiano, pois: 

• envolveu as famílias e a comunidade nas discussões sobre o currículo da 

educação infantil; 

• consolidou a escola como espaço de criação e difusão da cultura e do 

conhecimento popular; 

• promoveu o debate da relação do conhecimento formal e o conhecimento 

construído nas vivências cotidianas; 

• avançou para uma discussão, junto às crianças e às famílias, sobre a 

sustentabilidade do planeta, inserindo o tema educação ambiental numa 

perspectiva de totalidade; 

• trabalhou com a formação de uma consciência crítica, solidária e de 

mobilização para ações efetivas no contexto em que a escola está inserida. 

Essa possibilidade de reordenação do currículo da educação infantil indica a 

participação e o diálogo como princípios norteadores. 

O diálogo é condição necessária para a inversão de valores quanto ao 

conteúdo escolar, o que pressupõe por parte da escola uma atitude de escuta 

atenta, bem como a legitimação da fala do outro. Nosso papel, como escola, 

 
[...] não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo, ou tentar impô-la a 
ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos que estar 
convencidos de que a sua visão de mundo, que se manifesta nas várias 
formas de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A 
ação educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa 
situação, sob pena de se fazer bancária ou de pregar no deserto (FREIRE, 
1987, p. 49). 
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Nessa ótica, entendemos que a participação de todos os atores da ação 

educativa ganhou uma perspectiva política, de tomada de decisões coletivas quanto 

à construção do currículo a partir das demandas identificadas no contexto em que a 

escola está inserida. A despeito de ser o currículo uma determinação em âmbito 

político, por intermédio de seus programas oficiais, a escola pode, com a 

participação e o diálogo, promover experiências coletivas na vivência democrática, 

superando, assim, a dicotomia entre os saberes da experiência e os saberes nobres. 

Superar essa dicotomia representa "reconhecer que há uma pluralidade e 

diversidade e não uma hierarquia de experiências humanas e de coletivos, que essa 

diversidade de experiências é uma riqueza porque produzem uma rica diversidade 

de conhecimentos e de formas de pensar o real e de pensar-nos como humanos" 

(ARROYO, 2011, p. 117). 

No relato do episódio 3, encontramos indícios de que a reorganização dos 

tempos e dos espaços do centro de educação infantil possibilitou a construção de 

práticas educativas sustentadas nas relações e nas interações, na valorização das 

experiências coletivas entre as próprias crianças e entre elas e os adultos, na 

ampliação das relações com as famílias, potencializando, portanto, o sentimento de 

pertencimento. Dessa forma, explicita-se a intencionalidade pedagógica da 

organização do espaço, que deixa de ser considerado neutro no processo educativo, 

transformando-se em elemento educador do currículo da educação infantil. 

 
Em todos os espaços, deveria haver materiais ao alcance das 
crianças, para possibilitar as escolhas, assim como a interação 
entre elas e a ludicidade como aspecto constitutivo de todas as 
ações, não somente no que diz respeito aos brinquedos. As 
produções das crianças deveriam estar expostas nas paredes, 
bem como todos os registros em fotos, para que elas 
pudessem se reconhecer naquele espaço, apropriando-se dele, 
e para possibilitar às famílias o contato com o que era 
desenvolvido no CEI (extraído do episódio 3). 

 

Há indícios de que a organização do espaço tenha possibilitado às crianças a 

interação, a valorização dos fazeres e produções infantis, a construção da 

autonomia e as ações lúdicas. Vale ressaltar que, neste último aspecto, a 

compreensão de ludicidade está para além da relação das crianças apenas com os 

brinquedos; a ludicidade como aspecto constitutivo da criança deve estar presente 

em todas as ações. 
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O respeito incondicional ao brincar e à brincadeira é uma das mais 
importantes funções da educação infantil, não somente por ser no tempo da 
infância que essa prática social se apresenta com maior intensidade, mas, 
justamente, por ser ela a experiência inaugural de sentir o mundo e 
experimentar-se, de aprender a criar e inventar linguagens através do 
exercício lúdico da liberdade de expressão. Assim, não se trata apenas de 
um domínio da criança, mas de uma expressão cultural que especifica o 
humano (BARBOSA, 2009, p. 70). 

 

A partir dessa forma de experienciar e sentir, podemos entender que a 

relação da criança com o mundo se dá numa perspectiva interdisciplinar. 

Tendo como eixo estruturante o brincar, as ações lúdicas, o imaginário, as 

diferentes linguagens, as curiosidades e as descobertas, os fazeres e as produções 

infantis e o protagonismo, a pedagogia para a infância demanda a proposição de 

projetos que possibilitem às crianças a ampliação de experiências sobre o mundo. 

Entendemos que o trabalho com projetos desenvolvido no CEI, a partir dos 

interesses e das necessidades das crianças, privilegiou a construção de espaços de 

convivência democrática e de construção e ampliação de conhecimentos, 

respeitadas as especificidades da primeira infância. Já pusemos em destaque, no 

relato do episódio 3, indícios dessa intencionalidade. 

 
O trabalho com projetos teria a perspectiva da investigação e 
da descoberta. Seria proposto a partir do currículo emergente, 
ou seja, a partir de necessidades e interesses das crianças. O 
desenvolvimento do projeto partiria das questões que as 
crianças apresentassem no processo. A professora só traçaria 
os objetivos educacionais e formularia hipóteses do que 
poderia vir a acontecer, utilizando a observação e os registros 
das interações e as falas das crianças durante o processo 
(extraído do episódio 3). 

 
Identificados os interesses das crianças nos registros, as 
professoras deveriam propor uma atividade relacionada àquele 
tema que desencadeasse curiosidades das crianças e 
revelasse nas suas falas se, de fato, se constituía em interesse 
real para a proposição do projeto (extraído do episódio 3). 

 

O trabalho com os projetos possibilitou focar o currículo nas crianças e em 

suas relações. Portanto, além de levar em conta os interesses e as necessidades 

das crianças, possibilitou a mudança de foco na relação com o conhecimento, ou 

seja, as crianças deixaram de responder apenas às questões dos adultos e 

passaram a elaborar suas próprias questões a serem investigadas. A partir das 

questões que as crianças traziam, definia-se conjuntamente o que aprender. 
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Outro aspecto relevante a ser examinado é a possibilidade de partilhar 

espaços e desenvolver o senso coletivo. 

A participação das crianças não se configura como estratégia para a 

proposição de projetos educativos. O respeito a suas opiniões e escolhas significa, 

antes de tudo, garantir o direito da criança de participar da gestão da escola, bem 

como o reconhecimento de que a infância é construída em contextos diversos. 

Assim, entendemos que, do ponto de vista interdisciplinar, as experiências 

educacionais analisadas têm em comum a tentativa de construção de um currículo 

sustentado no respeito, no diálogo e na participação. Tais princípios permitiram 

oferecer a crianças, adolescentes e adultos um modo de ser e estar no mundo de 

maneira mais democrática e, portanto, de construir uma sociedade mais solidária. 

 

 

4.3. Visão holística: entre a razão e a complexidade da condição humana 
 

 

A partir de uma visão holística, o homem é concebido como um todo, uma 

totalidade orgânica em todas as suas dimensões — física, psicológica e psíquica — 

dentro de seu contexto histórico e social. 

No processo educacional, a visão holística considera todas as dimensões da 

criança, como lembrou a Profª Drª Maria Stela Santos Graciani na Banca de 

Qualificação já mencionada, "porque vê a infância, nossa infância do ponto de vista 

bio, psíquico, social, subjetivo, concreto na ação, na reflexão, no pensamento e na 

construção desse sujeito que vive na sua plenitude". Assim, a criança se constitui 

num todo orgânico que se relaciona com seus pares, com os adultos e com a cultura 

de forma própria, estabelecendo múltiplas relações com o mundo. Esse olhar 

holístico sobre a criança convoca a escola para a infância a redimensionar suas 

propostas pedagógicas no sentido de superar as práticas que compartimentam a 

criança e que não agregam as contribuições das diversas áreas do conhecimento, 

bem como as que a entendem somente pela falta do que virão a ser enquanto 

projetos da vida adulta. Portanto, práticas que respeitem as especificidades desse 

tempo da vida em seus aspectos físico, afetivo, intelectual e social. Demanda, 

também, a formação de outro(a) profissional para a educação da primeira infância. 

Profissional que saiba olhar para essa integralidade da criança e, sobretudo, dar voz 
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a ela. A Profª Drª Graciani ensinou ainda que "a criança se surpreende, a criança se 

edifica se você colocar o afetivo, se você colocar o acolhedor, se você prestar 

atenção nas minúcias do que ela fala e do que ela sente ou do desenho que ela 

risca"; dessa forma, a pedagogia para a infância no mundo contemporâneo concebe 

a criança como "uma criança ativa, uma criança construtiva, uma criança sujeito. 

Sujeito de seu próprio processo, do processo coletivo que lá existe, nas 

representações, na cultura, nos hábitos, nos costumes, etc."  

No episódio 3, encontramos indícios de que a formação das professoras e o 

trabalho desenvolvido no CEI teve a intencionalidade de considerar a criança na sua 

integralidade, levando em conta todos os seus aspectos constitutivos. 

 
A referência teórica para o estudo foi As cem linguagens da 
criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da 
primeira infância (EDWARD; GANDINI; FORMAN, 1999), que 
traz uma concepção de linguagem para além da restrita à 
oralidade e escrita, desconstruindo essa hierarquização e 
concebendo a criança como sujeito integral e constituída com 
todas as formas de linguagens (extraído do episódio 3). 

 

Assim, a opção pela referência teórica que iluminaria as práticas educativas 

no espaço do CEI permite afirmar que o processo formativo buscava uma 

compreensão da criança enquanto sujeito integral, numa tentativa de rompimento 

com o modelo idealizado de criança, pois que nossas escolhas explicitam nossas 

intenções. Esse modelo idealizado socialmente vê a criança sempre pela falta, pela 

incompletude. Portanto, a formação em questão sugere outra possibilidade de 

conceber a criança, ou seja, enxergá-la pelo que ela é como um todo e valorizar 

suas conquistas e produções. Na obra mencionada no trecho transcrito, as crianças 

pequenas são consideradas no seu potencial intelectual, emocional, social e moral. 

Na abordagem de Reggio Emilia,10 cada um desses aspectos é cuidadosamente 

cultivado e orientado. Pensar no processo formativo que envolva todos esses 

aspectos da criança pode significar 

 

                                                 
10 Situada no norte da Itália, na região da Emília Romana, a cidade de Reggio Emilia ficou 
particularmente conhecida por prover à sua população de 0 a 6 anos um dos melhores serviços de 
educação infantil do mundo. Com uma população residente de 173 mil pessoas, Reggio Emilia 
praticamente universalizou a educação infantil, dispondo de uma rede pública e comunitária de 
escolas que responde por quase todo o atendimento à população de creches (0 a 3 anos) e pré-
escolas (4 a 5/6 anos). 
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[...] arriscar a incerteza e a complexidade; ter a coragem de pensar por si 
mesmo nas construções de novos discursos e, assim, ousar optar pelo 
entendimento da criança como uma criança rica, uma criança de 
habilidades infinitas, uma criança nascida com uma centena de linguagens 
(DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2003, p. 162). 

 

Podemos inferir, assim, que a prática educativa a partir dos projetos 

desenvolvidos, relatados no episódio 3, teve como disparadores os interesses e as 

necessidades das crianças, bem como suas preferências em relação aos espaços, 

ao tempo e às ações, levando-se em conta as especificidades da primeira infância 

em todos os seus aspectos constitutivos. 

Esses disparadores foram assim explicitados: 

 
As discussões se deram a partir de quatro questões 
problematizadoras: a partir da observação, quais as 
preferências das crianças em relação à rotina (atividades, 
lugares e horário)? Como organizar espaços que 
contemplassem as várias linguagens e possibilitassem a 
autonomia das crianças? Como construir uma linha de tempo 
que não fosse linear? Como trabalhar com projetos dentro 
desses espaços? (extraído do episódio 3). 

 

Ademais, observamos no episódio relatado que os aspectos social, cultural, 

afetivo e relacional estiveram presentes na proposição da organização do espaço 

considerado parte importante do currículo da educação infantil. Como já se 

observou, a organização do espaço não se dá de forma neutra; portanto, revela as 

intenções que definem o modelo de educação infantil pretendida e implementada. 

No trecho do relato do episódio 3 reproduzido a seguir, encontramos indícios da 

intencionalidade em relação à organização do espaço fundamentada na concepção 

da criança integral, do processo de formação da autonomia e das interações. 

 
[...] a organização desse espaço deveria se aproximar das 
práticas sociais de alimentação, com mesas agrupando um 
número menor de crianças e possibilitando a interação delas, o 
uso de toalhas e talheres variados. (Naquele ano, não 
conseguimos comprar o balcão térmico para implantar o 
autosserviço; fizemos uma adaptação utilizando travessas com 
as quais as crianças podiam se servir autonomamente. Cabe 
ressaltar que não se utilizavam toalhas nas mesas, por se 
considerar que as crianças eram pequenas demais e as 
puxavam, o que eventualmente fazia com que os pratos 
caíssem; a maneira mais fácil de resolver essa situação era 
não usar as toalhas. Observamos que essa é uma prática 
comum em relação a vários aspectos da educação infantil, ou 
seja, suprimir o que se considera como obstáculo para a 
criança, que é vista como "incapaz". No entanto, entendemos 
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que essas situações se colocam como desafios para as 
crianças se desenvolverem.) (extraído do episódio 3). 

 

Portanto, essa organização do espaço compreende o cuidado e a educação 

como dimensões indissociáveis no atendimento das crianças pequenas. Como se 

nota no relato transcrito, a refeição, tradicionalmente entendida como um aspecto 

que atende apenas às necessidades orgânicas da criança, passa a ser considerada 

como importante momento de interação e aprendizagem de práticas sociais, o que 

não significa didatizá-la; ademais, possibilita o convívio entre as diferenças, pois 

potencializa as relações entre as crianças. 

Todos esses elementos estão implícitos na organização desse espaço, que 

 
[...] não se resume a sua metragem. Grande ou pequeno, o espaço físico de 
qualquer tipo de centro de educação infantil precisa tornar-se um ambiente, 
isto é, ambientar as crianças e os adultos: variando em pequenos e grandes 
grupos de crianças, misturando as idades [...] e que permitam emergir as 
múltiplas dimensões humanas, as diversas formas de expressão, o 
imprevisto, os saberes espontâneos infantis (FARIA, 2001, p. 70-71). 

 

Essa intencionalidade de construção de espaços educativos que atendam aos 

interesses e às necessidades das crianças de forma integral também foi observada 

no episódio 2, que, embora se refira ao ensino fundamental, dá ideia de um 

entendimento de criança considerada na sua plenitude e no seu tempo de infância. 

Essa discussão sobre o tempo da infância é relevante, se pensarmos que, ao entrar 

para o ensino fundamental, as crianças não são mais pensadas como tal e, portanto, 

com necessidades educativas específicas. Segundo Arroyo (2011), as crianças até 

10 anos ainda se acham no tempo da infância. 

 
A entrada das crianças de 6 anos no ensino fundamental não vem 
significando o seu reconhecimento como infância junto com os de 7, 8, 9, 10 
anos. Os termos oficiais não usam sequer esse termo, optam pelo termo 
escolar "anos iniciais" do ensino fundamental. Mais um capítulo da 
resistência a reconhecer a infância no território do sistema escolar onde vai 
entrando, porém não reconhecida como infância, mas como escolar 
(ARROYO, 2011, p. 182). 

 

A necessidade de se olhar para as crianças a partir de suas necessidades e 

de seus interesses é ainda maior no espaço das escolas públicas, sobretudo as 

localizadas em bairros de periferia, onde estão presentes os sujeitos vítimas da 

exclusão social e cultural. 
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Como se nota no relato do episódio 2, pudemos perceber que muitas crianças 

que frequentam diariamente a escola pública trazem marcas profundas das 

desigualdades sociais e econômicas. 

Vejamos dois trechos em que isso é posto em destaque. 

 
Nessa escola, deparávamo-nos com situações de crianças que 
vivenciavam extrema pobreza, tendo-lhes sido negados todos 
os direitos como pessoas humanas e a própria infância. Muitas 
situações causavam-nos angústia, por nos sentirmos 
impotentes diante da violência que se estabelecia naquelas 
famílias com consequências diretas para as crianças. 
Violências de toda ordem: física, de falta de alimento, de 
cuidados básicos com a saúde, etc. (extraído do episódio 2). 

 
Muitas crianças, com idades entre 8 e 10 anos, contaram que, 
ao chegar em casa, incumbiam-se de cuidar dos irmãos 
menores. Outras iam para o Centro da Juventude (CJ), 
equipamentos de proteção social básica que trabalham com 
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Muitas 
situações nos foram relatadas, [...] (extraído do episódio 2). 

 

A negação de direitos básicos, como alimentação, saúde, lazer, etc., 

evidencia a falta de respeito a esse tempo da vida. Muito embora não possa 

modificar estruturalmente essas condições de vida, a escola pode colaborar para o 

reconhecimento das crianças como sujeitos da história, com seus saberes, seus 

modos de pensar, de agir e de estar no mundo de forma integral. Assim, a escola 

pode se transformar em um espaço de relações mais humanizadas. 

Buscar outro sentido para as experiências educativas torna-se, portanto, uma 

necessidade real para que possamos reinventar os espaços escolares a partir de 

uma visão integral da criança. Essa reinvenção é possível: 

 
Na medida em que reconhecemos as crianças e os adolescentes reais, 
corpóreos, famintos, sobrevivendo, trabalhando por viver, os processos de 
trabalho por um sobreviver menos injusto não podem mais ser ignorados. 
Quando o sobreviver, o trabalhar não é coisa de adultos, mas uma 
precondição para viver desde criança, a pedagogia, a docência, os 
currículos, as didáticas têm de repensar-se e incorporar, trabalhar os 
sentidos dessas experiências humanas, desde as primeiras infâncias 
(ARROYO, 2011, p. 93). 

 

No episódio 2, também encontramos indícios da intencionalidade da 

ressignificação do espaço da escola a partir da visão integral de infância, nos seus 

aspectos biológicos, sociais e afetivos. 
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Passamos, também, a discutir a gestão dos espaços coletivos 
(como a quadra de esportes, a sala de leitura e o pátio) como 
espaços educativos na perspectiva das interações. No horário 
de intervalos, por exemplo, as crianças, além de lanchar, 
contavam com jogos, cordas, gibis e livros infantis para um 
momento de interação e resgate de brincadeiras, 
acompanhado pela inspetora de alunos e pela auxiliar de 
direção. Buscamos, também, instituir uma merenda inicial, 
oferecida a todas as crianças, antes de entrarem para a sala de 
aula no primeiro turno (extraído do episódio 2). 

 

O tempo escolar, portanto, pode ser um tempo mais humanizado, no qual o 

respeito a todos os aspectos constitutivos da criança ou do adolescente seja o 

princípio norteador do processo educativo. Para tanto, como dito antes, é preciso 

mudar as formas de ver as crianças e os adolescentes que estão nas escolas. 

Se pensarmos que, além dos tempos da infância e da adolescência, há 

formas diversas de vivê-los, poderemos superar a visão dessas crianças e desses 

adolescentes como pré-humanos. Superar a visão que os classifica como "pré-

modernos, incultos, incivilizados, inconscientes, irracionais como síntese da 

imaturidade e da inferioridade humana" (ARROYO, 2010, p. 1.407). 

No episódio 1, procuramos reproduzir o esforço da equipe escolar ao olhar os 

adolescentes de modo a superar a visão que corrobora a produção das desigualdades. 

 
Ao lembrarmos que são adolescentes, que, por inúmeros e 
variados fatores, foram colocados em "conflito com a lei" e que 
a nós, neste momento não cabe fazer juízo de valor sobre a 
gravidade dos delitos que cometeram, temos que, em resposta 
a um compromisso social, pensar de que maneira daremos 
nossa contribuição para que esses meninos possam vivenciar 
minimamente outra possibilidade de relação com o mundo, com 
bases no respeito, no olhar para o outro e no sentir-se 
contribuindo com sua comunidade. Que contribuição se dará 
para sua humanização? (extraído do episódio 1). 

 

Nesse sentido, a mudança de olhar possibilitou outra forma de 

relacionamento da escola com os adolescentes — o que levou a propostas 

educativas que valorizassem ações afirmativas e superassem a visão inferiorizada 

— e, por esse motivo, contribuiu para a construção de imagens positivas "para além 

dos muros da escola". 

Também encontramos indícios de que a ação da escola pode colaborar com o 

protagonismo positivo dos adolescentes (considerando sua forma singular de ser e 

de estar no mundo) e ampliar para outros setores da sociedade a proposição de 
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uma relação mais humanizada com os sujeitos. Essa proposição explicita-se na 

possibilidade de que a prática educativa relatada no episódio 1 tenha se consolidado 

como medida socioeducativa na região. 

 
Não se pode avaliar o quanto esta ação pode transformar a 
vida desses meninos, até porque não se tem mais contato com 
eles; encontramos alguns, ocasionalmente, por morarem no 
entorno da escola. O que se sabe é que, desde 2009, não 
recebemos encaminhamentos para prestação de serviços à 
comunidade e que, para solicitar à entidade a grafitagem do 
muro, temos que entrar numa extensa fila de espera. Talvez 
essa iniciativa tenha se consolidado como prática de medidas 
socioeducativas nessa região (extraído do episódio 1). 

 

A possibilidade de uma educação fundamentada numa perspectiva de 

integralidade — e, portanto, numa visão holística — também pode ser percebida no 

episódio 4. 

 
A questão ambiental sempre esteve presente no currículo 
dessa Emei, por constituir elemento fundamental na educação 
que se pretende formadora de cidadãos críticos. Contudo, esse 
tema vinha sendo trabalhado de forma fragmentada, limitando-
se às campanhas educativas e ao trabalho com horta e jardim 
de tempos em tempos. Essas ações tinham sua importância 
dentro do currículo da educação infantil, mas havia 
necessidade de avançar para uma discussão que permitisse a 
reflexão sobre a sustentabilidade do planeta, possibilitasse a 
formação de uma consciência solidária e mobilizasse as 
pessoas para ações efetivas dentro dos seus espaços de 
atuação (extraído do episódio 4). 

 

Nesse relato, enfatizamos que a escola procurou trabalhar com a questão 

ambiental na relação dos sujeitos com o mundo, estabelecendo conexões com as 

questões reais da vida cotidiana, propondo um trabalho de cooperação e de 

possibilidades de solução. O trabalho com a educação ambiental esteve vinculado 

às ações efetivas dos sujeitos envolvidos de modo que possibilitasse a 

compreensão do todo. Tal compreensão envolve ainda a possibilidade de ampliação 

dos olhares, repensando-se a relação entre sujeitos, sociedade e natureza. 

 
Essa experiência desencadeou, em particular, a possibilidade 
do olhar para o outro na perspectiva da alteridade. A relação 
mais humanizada entre os sujeitos revelava, para nós, o 
verdadeiro sentido da educação, qual seja, a recuperação da 
humanização do homem nas suas dimensões social, histórica e 
cultural (extraído do episódio 4). 
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A partir de experiências educativas numa visão mais ampla, a educação 

ambiental torna-se tema privilegiado para o trabalho voltado para a inserção 

consciente dos sujeitos em sua comunidade e para que se perceba que as ações 

desencadeadas podem promover as transformações. 

Assim, a educação só faz sentido se desencadear a percepção de que 

 
[...] a consciência do mundo, que viabiliza a consciência de mim, inviabiliza 
a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo e a consciência de mim 
me fazem um ser não apenas no mundo mas com o mundo e com os 
outros. Um ser capaz de intervir no mundo e não só a ele se adaptar. É 
neste sentido que mulheres e homens interferem no mundo enquanto os 
outros animais apenas mexem nele. É por isso que não apenas temos 
histórias, mas fazemos a história que igualmente nos faz e que nos torna, 
portanto históricos (FREIRE, 2000, p. 40). 

 

 

 

4.4. Visão heurística: a investigação como eixo estruturante do currículo 
 

 

A quarta e última visão aponta como possibilidade a construção de um olhar 

investigador nos processos educacionais, o que se traduz, como observou a Profª 

Drª Graciani na Banca de Qualificação deste trabalho, numa visão heurística. Esse 

olhar concretiza-se na prática permanente de problematizar e pensar a concretude 

de dada realidade social e deve ser constitutivo do espírito do educador 

progressista. A construção do conhecimento dá-se a partir das relações entre o 

conhecimento, a realidade local e a inserção dessa realidade numa visão mais 

totalizadora de mundo. Uma educação que se pretenda progressista e 

emancipadora deve, necessariamente, impelir o educador a refletir sobre sua própria 

prática com um olhar investigativo, o que contribui, como observou a Profª Drª 

Graciani naquela mesma ocasião, para a formação de "sujeitos que modificam o 

modo da existência. Acrescido da mudança, muda a ação que vai se transformar em 

emancipatória, protagonística e emancipada [...] muda o modo, muda ação e 

transforma tudo aquilo que protagoniza". 

Relacionemos a visão heurística com o conceito de práxis em Freire. Para o 

educador, a práxis constitui exigência da educação progressista, o que remete à 

reflexão e à ação transformadora da realidade. 
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p. 32). 

 

Assim, é necessário que o educador seja um pesquisador contínuo. Esta é 

uma exigência para a ampliação e a apreensão do conhecimento, o que possibilita 

ao sujeito apropriar-se criticamente da realidade para transformá-la. A ação-reflexão-

ação é, portanto, condição necessária para o mergulho nos contextos em que a 

escola está inserida e para a construção da autonomia reflexiva: "[...] a reflexão 

crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a 

teoria pode ir virando um blá-blá-blá e a prática ativismo [...]" (FREIRE, 1996, p. 22). 

O relato do episódio 3 permite inferir que a práxis educativa esteve presente 

no processo coletivo de formação do Centro de Educação Infantil. 

 
[...] solicitamos às professoras que observassem as crianças 
durante as brincadeiras e registrassem suas ideias e reações 
— enfim, o que achassem importante. Em cada encontro, uma 
das professoras lia para o grupo o seu registro. Fizemos um 
estudo coletivo dos possíveis interesses das crianças 
identificados naqueles registros. O objetivo era ajudar as 
professoras a encontrar possibilidades de projetos a serem 
desenvolvidos, já que não estava presente em suas práticas 
esse olhar para as necessidades e os interesses das crianças. 
Essa tarefa inicial foi muito interessante, porque foi um desafio 
para as professoras, que não tinham o hábito do registro. 
Algumas delas apresentavam seu registro de forma muito 
tímida, temendo o julgamento. No entanto, fomos criando uma 
relação de confiança em que ajudávamos umas às outras na 
escrita do projeto de cada grupo coletivamente [...] As 
professoras traziam novamente o registro dessa atividade e, 
assim, discutíamos, à luz da teoria, sobre a possibilidade do 
projeto. Esse movimento de observar e registrar a prática, 
trazer para o estudo e voltar novamente para a prática se deu 
durante o ano todo (extraído do episódio 3). 

 

Entendemos que, nas condições descritas, a construção do olhar investigativo 

e da autoria docente esteve presente no processo de formação, na medida em que 

• a formação se deu de forma constante e sistematizada; 

• possibilitou a instrumentalização das professoras para que criassem e 

recriassem sua prática; 



137 

 

• o coletivo de professoras tornou-se um grupo operativo, em que cada uma 

delas desempenhava o papel de ajudar as outras a partir de suas 

observações e seus registros; 

• houve problematização da prática a partir dos registros das observações; 

• a fundamentação teórica deu-se a partir da prática, evidenciando um 

movimento de ação-reflexão-ação. 

O olhar investigativo esteve presente no processo de formação, no qual a 

prática era trazida para a reflexão coletiva, investigada, o que fazia com que essa 

mesma prática voltasse refletida para o cotidiano. 

A reflexão sobre a prática demanda um olhar sensível em relação aos sujeitos 

da ação educativa, sem o qual não é possível superar um modelo de formação 

arraigado na técnica e nas questões metodológicas. Essas questões são 

importantes, mas não dão conta da complexidade do processo educativo. 

No episódio 2, encontramos uma possibilidade de reorganização do trabalho 

escolar a partir de uma mudança de foco de olhar dos educadores quando se 

propõem a ouvir os educandos. Vejamos como isso aparece em nosso relato. 

 
Diante de tal depoimento, a equipe de professores ficou 
profundamente sensibilizada. No entanto, não deveria ser este 
testemunho o desencadeador de medidas pontuais em relação 
ao projeto de recuperação paralela. Direcionar o olhar para as 
diferentes realidades vividas pelas crianças passaria, então, a 
fazer parte do modo como nos relacionaríamos com as 
crianças e as famílias, na gestão de todos os espaços da 
escola (extraído do episódio 2). 

 

Parece-nos que a equipe de professores e a gestão da escola passaram a 

problematizar os próprios espaços educativos a partir de um olhar para a realidade 

daquela comunidade. Todavia, não podemos pensar que apenas a disponibilidade 

do(a) educador(a) para esse olhar é suficiente para transformar as práticas 

educativas. Mas é possível inferir que o processo formativo demanda primeiramente 

a construção de tal olhar. 

A escuta é condição necessária para que os educadores possam estar 

abertos a um modelo de formação que contemple os contextos sociais, econômicos 

e políticos em que a escola está inserida. A partir do mergulho nesses contextos, 

num outro momento, é necessário tomar distância dessa realidade e transformá-la 

em objeto de reflexão e estudo. 
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Como ficou explicitado no relato do episódio 2, essa mudança de foco não é 

tarefa simples, pois que a escola compõe-se de sujeitos com concepções de mundo 

diversas. Ademais, não se dá de forma linear no grupo de profissionais. 

 
Nesse primeiro momento, o trabalho com projetos não se deu 
na totalidade da escola, visto que a mudança de paradigma 
ocorre num processo e não por determinação, o que trouxe a 
necessidade de pensar num movimento de gradativa adesão 
dos professores (extraído do episódio 2).  

 

Entendemos também que os gestores da escola assumem um papel 

articulador e desencadeador de propostas formativas nas quais o diálogo, o debate 

e a reflexão crítica funcionem como elementos estruturantes do processo educativo. 

Tais propostas formativas devem envolver todos os sujeitos da ação educativa, 

ampliando-se, assim, a participação de todos num processo formativo com vistas à 

construção coletiva de propostas educacionais. 

No episódio 4, observamos a atuação da equipe gestora como propositora de 

ações formativas na perspectiva da participação de todos os sujeitos e do mergulho 

nos contextos onde a escola encontra-se inserida. 

 
A partir desse conceito de educação ambiental, a equipe 
gestora propôs um trabalho integrado com a Cooperativa de 
Reciclagem Chico Mendes. Esta organização recebia a coleta 
seletiva da região de São Mateus, Zona Leste do município de 
São Paulo, bem como de outros bairros próximos. 
Identificamos a necessidade do trabalho com a Cooperativa, ao 
constatar que, na região, não existia coleta seletiva realizada 
pela Prefeitura. Nosso trabalho com as crianças, separando os 
materiais recicláveis dos resíduos orgânicos dentro do espaço 
escolar, perdia-se, pois tudo era recolhido da mesma forma 
pela coleta comum. Iniciamos o processo com a presença da 
presidente da Cooperativa e de uma das "cooperadas" no 
horário coletivo quinzenal que reunia professores, gestão e 
todos os outros funcionários da escola (extraído do episódio 4). 

 

Assim, o trabalho formativo deve envolver todos os sujeitos, possibilitando a 

tomada de consciência da realidade e dos contextos, bem como o aprofundamento e 

a superação do senso comum. Nesse sentido, o diálogo é condição necessária para 

que o processo formativo consista de um processo de investigação da realidade e 

de proposições de ações coletivas. 

No episódio 1, essas ações também ficaram evidenciadas a partir do diálogo 

entre os diversos atores do processo educativo. 
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Toda essa reflexão impulsionou a escola a buscar, junto à 
entidade que representa a Vara da Infância e da Juventude e 
encaminha os meninos, um diálogo no sentido de se pensar 
coletivamente atividades que possam dar outro sentido à 
prestação de serviços comunitários — que não sejam tarefas 
mecânicas e que, às vezes, até os fazem sentir-se mais 
humilhados face à situação que já vivenciavam. Que tarefas 
poderiam contribuir para a elevação de sua autoestima, com as 
quais poderiam enxergar-se contribuindo com as pessoas, com 
o entorno em que vivem? (extraído do episódio 1). 

 

Entendemos, assim, que a construção do olhar investigador e, portanto, de 

uma visão heurística demanda um compromisso ético-profissional por parte de 

todos, ou seja, assumir a construção coletiva do projeto político pedagógico. 

Não obstante, o envolvimento dos professores e o olhar investigativo sobre os 

processos educacionais estão para além das questões intramuros. É necessário que 

esse olhar investigativo amplie-se e se estenda para o foco de uma luta maior: a 

melhoria da qualidade do ensino para todos. Essa ampliação de visão pode ser 

construída a partir de um olhar investigativo sobre a relação do processo 

educacional e as questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Paro (2002, p. 

37) afirma que o professor, "pela natureza do trabalho que exerce e pelos fins a que 

serve a educação, precisa avançar mais, atingindo um nível de consciência e de 

prática política que contemplem sua articulação com os interesses dos usuários de 

seus serviços". 

 

 

4.5. Do Conselho de Escola — entre decisões e conflitos 
 

Mas há que tentar o diálogo quando a solidão é um vício (Carlos Drummond 
de Andrade). 

 

 

O Conselho de Escola é o colegiado que pode potencializar o processo de 

democratização da gestão da escola pública. Essa premissa deve-se ao fato de que 

o papel a ser desempenhado pelo Conselho é o de deliberar sobre questões político-

pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito da escola. Portanto, deve 

consolidar-se como lugar de participação, de discussão, de negociação, de decisão 
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e de encaminhamentos para as questões educacionais, tendo representados todos 

os segmentos da escola. 

Por considerar a importância desse colegiado no processo de democratização 

da escola pública, restringimos o trabalho de análise documental às atas de 

Conselho de Escola da Emei Elis Regina e aos registros da equipe gestora sobre 

sua constituição anual do período compreendido entre os anos de 2007 e 2011. 

Ao analisar o caminho percorrido pelo Conselho de Escola nesse período, 

encontramos indícios de que esse colegiado mostrou-se ora condicionado às 

estruturas da própria rede municipal de educação, ora com certa autonomia dentro 

do seu âmbito de atuação. Percebemos, assim, um movimento que não foi linear: 

em determinado momento, apresentou avanços nas discussões e decisões; em 

outros, certa estagnação ou até recuo como instância de decisões. 

Este movimento dialético refletiu, primeiramente, os limites da autonomia do 

colegiado em relação à administração municipal — que, naquele mesmo período,11 

teve um perfil essencialmente administrativo no que se refere à Secretaria Municipal 

de Educação — e o próprio movimento do grupo de pessoas que se constituiu 

anualmente e que apresentou permanente mudança, dada a estrutura da própria 

rede de educação. Esse movimento esteve condicionado, também, ao tempo de 

permanência das crianças na Emei, que, até 2009, era de três anos e, a partir de 

2010, passou a ser de apenas dois anos, de acordo com as respectivas portarias de 

matrícula de educação infantil. Nesse contexto, a permanência dos representantes 

dos pais no Conselho de Escola sofreu muitas alterações de um ano para outro, o 

que, de certa forma, dificultou a continuidade nesse segmento. 

No que tange à análise de sua constituição anual, observou-se que, nos anos 

em que a escola se propôs a discutir, preliminarmente, junto às famílias, os 

princípios e o próprio papel do Conselho de Escola, os candidatos a representantes 

dos pais comportaram-se de forma mais consistente como grupo constituído. 

Este juízo foi possível ao observarmos que, em 2007, propuseram-se duas 

reuniões para a comunidade que antecederam a assembleia geral, em que foi 

explicitada a importância desse colegiado para a democratização da gestão da 

escola e o seu funcionamento. Essa prática, de certa forma, resultou na constituição 

                                                 
11 De 2004 a 2006, a cidade de São Paulo foi governada por José Serra (do PSDB); de 2006 a 2008, 
por Gilberto Kassab (à época, do DEM; hoje, do PSD) Nas eleições de outubro de 2008, Kassab foi 
reeleito com mandato até o ano de 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serra
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de duas chapas que concorreram numa eleição que contou com uma participação 

efetiva e maciça das famílias. 

Em 2008, os mandatos dos membros do Conselho de Escola eleitos em 2007 

foram prorrogados até o mês de junho; a nova eleição ocorreu em julho, em 

obediência à Portaria SME nº 2.565/08, que normatizou a composição do colegiado. 

Este fato, ao mesmo tempo em que esvaziou o Conselho anterior, fez com que o 

novo grupo passasse por um processo eleitoral sem uma discussão preliminar que 

trouxesse maior envolvimento das famílias. Em 2009 e 2010, o processo eleitoral 

também ocorreu sem discussões preliminares. 

Apenas em 2011 a escola voltou a fazer um movimento de discussões 

preliminares acerca dos princípios e do funcionamento dos Conselhos Escolares. 

Foram realizadas duas reuniões que antecederam a assembleia geral, planejadas a 

partir do documento "Conselhos escolares: democratização da escola e construção 

da cidadania" (NAVARRO et al., 2004). Questões como a função, a formação, as 

atribuições e o funcionamento do Conselho de Escola foram debatidas junto às 

famílias. Evidenciou-se, assim, maior intencionalidade no que concerne à formação 

dos conselheiros. Observou-se um processo com envolvimento e significado mais 

próximo dos princípios que norteiam esse colegiado, ou seja, participação, 

autonomia e promoção da gestão democrática. 

Esta intenção evidenciou-se também no fato de que, em todos os anos, a 

presidência do Conselho foi ocupada por um pai ou uma mãe. Percebeu-se que a 

escola empenhou-se para que os pais se candidatassem à presidência. 

Não obstante, observou-se, a partir das atas, que apenas entre 2009 e 2011 a 

atuação do presidente foi mais ativa na condução das reuniões. A despeito de ter 

um pai ou uma mãe como presidente do colegiado, as reuniões foram de fato 

presididas, segundo os registros nas atas, nos dois primeiros anos (2007 e 2008), 

pela diretora de escola, o que revelou certa contradição entre o propósito de 

autogestão do Conselho e a centralização de ações na figura do diretor. 

Com relação a sua consolidação como órgão de caráter deliberativo, as 

decisões tomadas ao longo dos três primeiros anos limitaram-se à definição da festa 

junina aberta à comunidade com a destinação da arrecadação financeira do evento; 

ao levantamento de prioridades para destinação dos recursos financeiros, 
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especificamente o Programa de Transferência de Recursos Financeiros (PTRF),12 e 

a participação da unidade no Programa Recreio nas Férias,13 que, em 2011, foi 

definida pela própria Secretaria Municipal de Educação, restringindo-se sua 

realização aos Centros Educacionais Unificados (CEUs). 

Nesse aspecto, de julho de 2008 até 2010, o Conselho deliberou sobre a não 

participação da escola no programa, em virtude do quadro defasado de agentes 

escolares, condicionando-se a autonomia do colegiado para definir ações de caráter 

pedagógico à estrutura cada vez mais deficiente da rede no que se refere aos 

recursos humanos. 

Nas decisões que envolviam a organização anual da unidade, constatamos 

que o Conselho de Escola teve papel mais formal que deliberativo. Nas portarias de 

organização das unidades escolares e de matrícula de educação infantil, a 

Secretaria Municipal de Educação determinava critérios para a organização das 

escolas quanto a número e horário de turnos e faixa etária atendida em cada grupo 

de crianças. Neste aspecto, observamos que a atuação do Conselho consistiu em 

desempenhar papel meramente burocrático, pois havia a exigência de passar por 

esse colegiado "decisões" que estavam, como dissemos, mais condicionadas às 

decisões administrativas do poder público que à autonomia do colegiado. 

 
[...] a participação da comunidade na gestão da escola pública encontra um 
sem-número de obstáculos para concretizar-se, razão pela qual um dos 
requisitos básicos e preliminares para aquele que se disponha a promovê-la 
é estar convencido da relevância e da necessidade dessa participação, de 
modo a não desistir diante das primeiras dificuldades (PARO, 2002, p. 16). 

 

A despeito dos condicionantes administrativos da gestão pública, a análise 

das atas do Conselho de Escola permitiu-nos a visualização do momento em que a 

escola iniciou um movimento maior de participação de todos os segmentos na 

construção de seu projeto político pedagógico. Incluiu-se neste, portanto, a atuação 

do Conselho de Escola com participação de caráter político pedagógico. 

                                                 
12 É a transferência de recursos financeiros orçamentários da Prefeitura de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Educação, às Associações de Pais e Mestres das unidades educacionais da 
rede municipal de ensino. São três repasses anuais. 
13 Realizado anualmente em janeiro e julho, períodos de férias e recesso escolar. É coordenado pela 
Secretaria Municipal de Educação e oferece atividades de lazer e cultura para crianças e 
adolescentes. As ações são abertas também para crianças e jovens que não estudam na rede 
municipal de ensino. 
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Nessa perspectiva, notamos que durante 2011 algumas ações tomaram uma 

dimensão decisória mais consistente. Podemos até afirmar que o colegiado 

caminhou para a legitimação de seu verdadeiro papel como instância deliberativa e 

potencializadora da democratização da gestão da escola pública. 

Esse processo teve início com a própria forma como a escola conduziu a 

eleição dos membros do Conselho de Escola, realizando, preliminarmente, como já 

exposto, reuniões de formação de conselheiros. Nos registros da equipe gestora, 

pudemos perceber que esta ação ganhou importância para fomentar a participação 

das famílias já no início do processo — o que, de certa forma, comprometeu os 

membros eleitos a assumirem seu papel representativo nas decisões. 

O caráter representativo evidenciou-se também na busca de estratégias para 

que os representantes dos pais pudessem conversar com seu segmento, levantando 

sugestões, necessidades e expectativas, bem como dando devolutivas do que fora 

discutido e deliberado em reuniões ordinárias e extraordinárias. 

Assim, já no início do mês de abril de 2011, deliberou-se sobre a utilização de 

reuniões de pais bimestrais para este fim. Através de plantões, os membros 

passaram a se dividir em grupos, nas referidas reuniões, para ouvir as famílias nas 

suas demandas. Esta estratégia passou a garantir certa representatividade nas 

decisões do Conselho de Escola, o que se pode considerar, em última análise, como 

tentativa de legitimar o princípio democrático deste colegiado. Da mesma forma, os 

membros que não compareciam às reuniões foram chamados pelos próprios 

representantes das famílias a justificarem suas ausências. Percebeu-se nesta ação 

a não banalização do papel do Conselho, no que se refere à exigência de que todos 

assumissem seus compromissos iniciais. 

Neste ano (2011), percebemos, também, a preocupação em se levar para 

discussão o projeto político pedagógico da escola, na tentativa de deixar claros 

objetivos e metas, bem como as concepções que sustentavam o currículo da escola 

que se configurava a partir de projetos educativos. 

A discussão sobre o projeto da escola evidenciou-se na criação de 

instrumentos mais claros de avaliação. Os membros do Conselho discutiram o 

processo de avaliação da escola que se instituiu nas reuniões de pais e que se dava 

por meio de portfólios e plenárias abertas de avaliação semestral, com a 

participação de todos os segmentos. 
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Em reunião datada de 4 de agosto de 2011, foi avaliado o primeiro semestre, 

e os pontos centrais levantados pelos pais foram: 

• avaliação das reuniões de pais (muito bem avaliadas, por serem 

consideradas dinâmicas e se utilizarem de portfólios para o conhecimento do 

processo pedagógico pelas famílias); 

• circular informativa bimestral instituída pela escola (foi considerada importante 

para socialização das informações às famílias); 

• consulta às famílias em reuniões de pais pelo Conselho de Escola (foi 

considerada de extrema importância para ouvir as demandas das famílias); 

• organização da entrada e saída, nas quais os pais levavam e buscavam as 

crianças nas salas de convivência (foi considerada como forma de construir 

confiança e vínculo entre as famílias e as professoras); 

• atendimento às famílias (os pais concluíram que a escola vinha investindo na 

participação de todos). 

Percebemos, nos registros dessa avaliação, que os pais deram grande ênfase 

às ações que se encontravam no âmbito da participação no processo pedagógico e 

na abertura da escola para a comunidade. 

Essa posição dos pais no Conselho de Escola revela o interesse das famílias 

também nas decisões de âmbito político pedagógico, o que se contrapõe à visão 

distorcida em relação à falta de interesse das famílias em participar das questões 

educacionais na escola pública. Essa visão, segundo Paro (2002, p. 26), é muito 

comum entre os profissionais da educação: "Parece muito temerária esta afirmação, 

quando se sabe do pouco estímulo que a escola oferece à participação e do 

escasso conhecimento que os integrantes da escola possuem sobre os reais 

interesses e aspirações da comunidade." 

O investimento na formação dos conselheiros também ficou evidente nas atas 

das reuniões ao longo de 2011, no sentido de se configurar de forma mais 

intencional e propositiva. Temas como participação popular e estudo do Regimento 

Escolar, com vistas a sua reorganização, fizeram parte das pautas e se 

configuraram como momentos de ampla discussão nas reuniões do Conselho. No 

entanto, no que se refere ao Regimento Escolar, defasado desde sua aprovação em 

2003, as discussões não foram concluídas, pois a Secretaria de Educação deveria 
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orientar a reorganização dos regimentos escolares. Dessa forma, a escola optou por 

aguardar novas orientações normativas. 

A discussão sobre a festa junina, atividade tradicional nessa unidade, foi um 

momento importante e muito conflituoso, no que diz respeito aos interesses, aos 

valores e às concepções dos diferentes grupos. 

Anualmente, em meados do mês de maio, a escola começava a organizar a 

festa junina, aberta à comunidade e com arrecadação de fundos, que se realizava 

no mês de julho. Segundo registros das atas, no período entre 2007 e 2009, a 

decisão sobre a festa era de consenso de todos e sua realização contava com 

ampla participação da comunidade. Contudo, encontramos nos registros de 2010 e 

2011 o início de problematização desse evento, com relação aos princípios da 

gratuidade e do ensino laico na escola pública. Percebemos que este foi um ponto 

muito polêmico, que gerou grande discussão quanto à legitimidade da festa junina 

no modelo como vinha sendo utilizado até então. A questão principal focou-se no 

ensino laico, já que, desde 2010, vinha-se discutindo sobre a gratuidade, e o fato de 

envolver custos para as famílias configurar-se-ia como não garantia do princípio da 

gratuidade da escola pública. 

A discussão sobre a gratuidade assumiu grande relevância, segundo os 

registros. Desde 2008, as crianças tinham garantido o acesso à festa com um "kit" 

distribuído a todas. No entanto, essa ação pareceu não ser suficiente para que, de 

fato, a equipe gestora se convencesse de que a escola não estava ferindo o 

princípio da gratuidade da escola pública, constante na Constituição Federal. Neste 

contexto, em 2011, o Conselho de Escola decidiu-se sobre a organização da festa 

de maneira a privilegiar os aspectos culturais e regionais, bem como o próprio 

trabalho com projetos de cada classe. No ano seguinte, todavia, aboliu-se também a 

festa com arrecadação de fundos, mantendo-se as atividades voltadas para as 

brincadeiras somente com as crianças. 

Esses processos decisórios revelam grandes conflitos de interesses entre os 

diferentes grupos que constituem a comunidade escolar. Sendo o Conselho de 

Escola um colegiado em que estão representados todos os segmentos, a 

possibilidade dos conflitos torna-se real, na medida em que a escola se disponibiliza 

para as discussões. Nesse sentido, 
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Esta constatação é que nos deve levar a considerar mais seriamente os 
diversos interesses contraditórios presentes nas relações que se dão no 
espaço escolar; mas não para lamentar sua ocorrência ou encará-los de 
forma moralista, como se fosse pecado ou crime as pessoas se ocuparem e 
se preocuparem com os aspectos que dizem respeito a sua própria 
existência na sociedade (PARO, 2002, p. 21). 

 

Esse episódio do Conselho de Escola ilustra bem as contradições que 

permeiam um colegiado formado por sujeitos de diferentes concepções de homem, 

mundo e, sobretudo, de educação pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A questão desencadeadora deste trabalho indagava sobre a ressonância da 

participação da família e de todos os outros atores da ação educativa na construção 

do currículo da educação infantil. 

A hipótese inicial apontava para a ideia de que a participação crítica da 

família, bem como de todos os outros segmentos na construção do projeto político 

pedagógico (PPP), poderia significar a (re)construção do currículo, tornando-o mais 

significativo e ampliando as experiências educativas das crianças. Todo esse 

processo passaria, necessariamente, pela relativização das relações de poder — 

pela democratização das relações no espaço escolar, portanto. 

Algumas questões direcionaram o percurso da pesquisa, para qualificar uma 

reflexão que já consistia de indagações no próprio percurso profissional da 

pesquisadora. Essas questões compreendiam as concepções de criança e infância, 

o direito à educação integral das crianças em atendimento à própria legislação 

vigente, a participação crítica das famílias e de todos os demais segmentos na 

definição da proposta pedagógica da escola e a perspectiva de formação dos 

profissionais da educação infantil. Portanto, a ressignificação do currículo. 

Todas essas questões foram colocadas no que se refere à possibilidade de 

construção de um currículo humanizador para a infância. 

O estudo foi realizado em torno das pesquisas bibliográfica, documental — 

por meio das atas do Conselho de Escola — e de campo. Nesta última, foram 

analisados os currículos desenvolvidos em três escolas públicas do município de 

São Paulo, a partir de quatro episódios por nós vivenciados. 

Durante o estudo, encontramos indícios de que a escola pública sofre as 

influências da tendência mercadológica da sociedade capitalista numa relação 

vertical, tanto do ponto de vista do poder público em relação às instituições, quanto 

das próprias relações sociais estabelecidas na sociedade. Assim, sua organização 

administrativo-pedagógica verticalizada tem se dado de forma a reproduzir e 

legitimar essas tendências nas práticas cotidianas, conformando um currículo 

escolar fragmentado, propedêutico e sem significado para as crianças. Isso revela 

um processo de desumanização, na medida em que desconsidera os sujeitos reais 

que frequentam a escola. 
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Dentre os vários indícios que revelam esse processo, estão a organização do 

espaço, o ordenamento do currículo em disciplinas, a avaliação na perspectiva 

meritocrática, as relações de poder explicitadas na hierarquização dos cargos e 

posições que as pessoas ocupam e nas práticas que reproduzem os estereótipos de 

gênero e etnorraciais. 

Ademais, a análise dos episódios trouxe-nos indícios da possibilidade de 

outra lógica educacional, na qual se revelam esforços coletivos para a construção de 

um currículo incorporador das diversidades culturais e sociais, que superasse a 

perspectiva preparatória e propedêutica da educação, reconhecesse os sujeitos da 

ação educativa, trouxesse para a centralidade outros saberes e tivesse como 

princípio a garantia de direitos — logo, um currículo humanizador. 

Os dados sugerem que o currículo humanizador compreende aspectos de 

ordem histórica, social, cultural e econômica. 

Entendido como um processo político pedagógico, o currículo humanizador 

pressupõe uma concepção de homem como ser que se constitui histórica, social e 

culturalmente. 

Nessas condições, embora a pesquisa se concentrasse no segmento da 

educação infantil, concluímos que a construção daquele currículo humanizador 

ultrapassaria as questões das modalidades de ensino e envolveria, por conseguinte, 

o respeito aos tempos da vida, fossem estes a infância, a adolescência ou a vida 

adulta. Nesse sentido, envolve ainda todas as dimensões históricas, sociais, 

culturais e emocionais desses tempos. 

Tem como eixo central o processo coletivo, e isso implica diálogo permanente 

em torno dos princípios que norteiam o PPP. O diálogo, como eixo estruturante, é 

voltado para construção de outra cultura de solidariedade, cooperação e alteridade, 

princípios constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na própria 

Constituição Federal. Assim, fundamenta-se na garantia de direitos como 

participação e acesso a todos os conhecimentos e às culturas, além de 

reconhecimento das identidades individuais e coletivas, direitos esses que devem 

estar claramente explicitados nas ações concretas coletivamente construídas. 

A avaliação é um momento importante nesse processo coletivo. Se realizada 

por todos os sujeitos da ação educativa, propicia a construção e a reconstrução do 

próprio PPP na perspectiva dos diversos olhares e dos diferentes saberes. 
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A formação de todos os sujeitos da ação educativa deve partir da 

problematização e da qualificação da prática cotidiana, na perspectiva da 

diversidade, considerando-se que a pluralidade de olhares compreende a existência 

de conflitos. Estes não podem ser entendidos como problema, mas como condição 

para o avanço no processo de formação de todos: a explicitação das contradições 

existentes entre os princípios norteadores do PPP e as ações efetivas são 

elementos ricos e vivos para problematização e qualificação da prática cotidiana. 

O currículo não deve ser um rol de conteúdos a transmitir de forma vertical, 

mas um conjunto de práticas construídas coletivamente, de forma que contemplem 

as diversidades culturais, sociais e econômicas. 

Todos os espaços da escola devem ser considerados educativos, pois se 

constituem em espaços de interações, relações e, portanto, espaços de 

aprendizagens; a sala de aula não é o único espaço de aprendizagens. A escola, em 

sua totalidade, deve ser considerada como espaço de garantia de direitos, tendo 

como foco a desnaturalização das desigualdades — desnaturalização da violência 

física ou psíquica, da discriminação e do preconceito étnico racial, de classe, de 

crença religiosa, de gênero ou de orientação sexual. 

Dar visibilidade a essas diferenças contribui para a formação de quadros de 

sujeitos que consolidem os valores democráticos e, portanto, para a desconstrução 

do autoritarismo como fenômeno social. Nestas condições, a escola pode tornar-se 

uma colaboradora para a consolidação dos princípios democráticos. 

O acolhimento e o sentido de pertencimento são indicadores de que na escola 

se construiu uma relação de confiança entre os profissionais, as crianças e as 

famílias. Isso pode revelar que a escola configura-se como lugar humano, o que se 

torna de extrema relevância, já que é a instituição pública mais próxima da vida 

cotidiana da população. 

Considerando todos esses aspectos, a humanização do currículo é um 

processo no qual a participação crítica de todos os atores sociais é condição 

necessária para essa construção. A participação deve ser concebida como direito de 

todos, e não mais como concessão. 

Vale enfatizar que os espaços de participação compreendem tanto os 

espaços institucionalizados, como o Conselho de Escola e as reuniões de pais, 

quanto os espaços de relações cotidianas. 
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Enquanto espaço institucionalizado de participação de todos os segmentos e 

de natureza deliberativa, o Conselho de Escola pode potencializar o processo de 

democratização da gestão da escola pública. Na análise documental realizada, 

percebe-se que, dependendo da forma como se institui esse colegiado, a escola 

propicia maior participação, sobretudo das famílias. O próprio processo eletivo dos 

conselheiros define um momento importante no processo de fortalecimento e 

legitimação do Conselho de Escola. Ademais, as pautas debatidas revelam a 

importância atribuída ao colegiado. As pautas mais propositivas, que envolvem a 

discussão do PPP da escola, bem como a avaliação de outros projetos, trazem um 

caráter político de participação. 

Contudo, revela-se também um processo conflituoso no que tange às defesas 

de posições individualizadas. Nesse caso, fica evidente a necessidade de formação 

dos sujeitos, para desconstruir a cultura individualista em processos coletivos de 

decisão, assim como o conceito de conflito como prejudicial a esses processos. 

Percebe-se também que, a despeito de todo o esforço da escola em legitimar 

o Conselho como instância deliberativa, sua autonomia permanece limitada, pois a 

administração pública não tem investido em seu fortalecimento, bem como impõe 

uma relação extremamente verticalizada com as escolas, o que se evidencia na 

publicação de portarias e outros instrumentos legais de organização das unidades 

educacionais, sem prévios debates com as bases. 

Por fim, resta considerar que, no processo de tentativa de relativização das 

relações de poder — seja no âmbito das práticas cotidianas, seja na conformação do 

currículo, seja ainda na consolidação do princípio democrático dos órgãos 

colegiados —, sobressai a importância das ações propositivas da equipe escolar e, 

nesse aspecto, o papel do gestor como proponente, a despeito do não empenho da 

administração pública em democratizar a escola e torná-la um espaço mais humano. 
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