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RESUMO 
 
 

POLÍTICAS CURRICULARES: CONHECIMENTO EM DIÁSPORA 
 
 

AUTORA: Andrelisa Goulart de Mello 
ORIENTADORA: Rosane Carneiro Sarturi 

 

 
Mediante uma sociedade disciplinar, que valoriza o acúmulo de informações, torna-se um desafio a 
construção de projetos e escolas inovadoras que consigam superar a cultura organizacional escolar 
disciplinar historicamente construída. Embora se tenha, na contemporaneidade, uma perspectiva que 
incentiva o ―novo‖, sabe-se que o contexto da escola, está permeado por políticas públicas de cunho 
neoliberal que movimentam a educação para uma lógica de mercado globalizado. Deste modo, a 
escola permanece como instituição homogeneizadora, hierárquica, com currículos fragmentados em 
disciplinas, fomentando uma política curricular prescritiva, a qual manifesta práticas pedagógicas 
desconexas à realidade do educando. Neste sentido, a tese realiza uma reflexão sobre o 
conhecimento e suas implicações na cultura organizacional escolar demarcada por espaço, tempo e 
modo de ensino-aprendizagem, a partir da perspectiva da disciplinaridade e 
inter/trans/disciplinaridade. Com o objetivo geral de: analisar como os movimentos históricos dos 
modos de produção do conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 
im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora. Constituem-se como objetivos 
específicos: problematizar a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na perspectiva 
de uma abordagem histórica; compreender políticas curriculares e seus discursos disciplinares, 
interdisciplinares e transdisciplinares; analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento 
em diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. A epistemetodologia delineou-
se na abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. A produção do corpus analítico foi permeada 
pelo lócus de pesquisa: Escola Básica da Ponte em Porto-Portugal, a produção de dados se deu 
através dos documentos escolares, observação direta/livre e entrevistas abertas. A técnica de 
triangulação dos dados (YIN, 2015; TRIVIÑOS, 2008), foi potência para a análise do estudo de caso, 
concomitantemente com a análise de conteúdo de Bardin (2011). Conclui-se que a organização 
escolar de tradição e cultural impregnada que perpassa pelo funcionamento atual do contexto 
educativo é um dispositivo de impossibilidade na construção do conhecimento em diáspora, devido à 
duas razões. A primeira deve-se ao fato de que a tradição e cultura epistemológica cartesiana, a qual 
ainda constitui-se como base dos modelos mentais, dificulta a superação de que o conhecimento é 
algo que constantemente transcende as esferas convencionais. A segunda está implicada na 
impossibilidade de construir conhecimento em diáspora em contextos educativos que permanecem 
com uma cultura organizacional aos moldes da fábrica do século XIX. Assim, mesmo coexistindo 
escolas com políticas curriculares prescritivas, emergem possibilidades inovadoras com políticas 
curriculares colaborativas. Portanto, defende-se a tese de que a cultura organizacional escolar 
dimensionada na transformação e inovação dos seus espaços, tempos e modos de ensino-
aprendizagem, bem como, uma perspectiva de política curricular colaborativa gera possibilidades 
para a construção de conhecimento em diáspora. A construção do conhecimento em diáspora 
perpassa pelo entendimento de que há uma transição e ao mesmo tempo uma interdependência 
entre o modo de produção do conhecimento disciplinar e o interdisciplinar. Assim, quando 
compreendida a diversidade de conhecimento disperso nas suas especificidades e especialidades, se 
transcende as esferas hierárquicas, autoritárias e fragmentadas que sempre estiveram impregnadas 
na cultura e tradição escolar. Destarte, o termo Escola Inovadora passa a incorporar características 
contemporâneas que representam a conjuntura do século XXI, desenvolvendo práticas educativas 
que produzem curiosidade, criatividade, criticidade, os denominados três Cs. 
 
Palavras-chave: Políticas Curriculares. Conhecimento em diáspora. Disciplinaridade. 
Inter/trans/disciplinaridade. Três Cs. 

 





ABSTRACT 
 
 

CURRICULAR POLICIES: KNOWLEDGE IN DIASPORA 
 

AUTHOR: Andrelisa Goulart de Mello 
ADVISOR: Rosane Carneiro Sarturi 

 

 
Through a disciplinary society that values the accumulation of information, it becomes a challenge to 
build innovative projects and schools that can overcome the disciplinary school organizational culture 
historically built. Although there is a perspective that encourages the "new" at the present time, it is 
known that the context of the school is permeated by neoliberal public policies that move education 
towards a globalized market logic, that is, the school remains as a homogenizer institution, 
hierarchical, with fragmented curricula in disciplines, fomenting a prescriptive curricular policy that 
manifests pedagogical practices disconnected from the reality of the student. In this sense, the thesis 
to reflection on knowledge and its implications in the school organizational culture demarcated by 
space, time and teaching-learning mode from the perspective of disciplinarity and inter / trans / 
disciplinarity. With the general objective of: analyze how the historical movements of modes of 
production of disciplinary knowledge overlap with curricular policies and promote im / possibilities in 
the construction of knowledge in diaspora. The following are specific objectives: to problematize the 
disciplinarity and the inter / trans / disciplinary movements in the perspective of a historical approach; 
understand curricular policies and their disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary discourses; 
to analyze the im / possibilities in the construction of the knowledge in diaspora, considering the 
experience of the Basic School of the Bridge. The epistemetodology was delineated in the qualitative 
approach of the case study type. The production of the analytical corpus was permeated by research: 
Basic School of the Bridge in Porto-Portugal, data production was done through school documents, 
direct / free observation and open interviews. The data triangulation technique (YIN, 2015; TRIVIÑOS, 
2008) was the power for the case study analysis, concomitantly with the content analysis of Bardin 
(2011). It is concluded that the school organization of impregnated tradition and culture that runs 
through the current functioning of the educational context is a device of impossibility in the 
construction of diasporic knowledge, for two reasons: tradition and cartesian epistemological culture, 
still the basis of mental models, makes it difficult to overcome that knowledge is something that 
constantly transcends the conventional spheres. Another reason is implied in the impossibility of 
building diasporic knowledge in educational contexts that remain with an organizational culture in the 
mold of the 19th century factory. Thus, even coexisting schools with prescriptive curricular policies, 
innovative possibilities emerge with collaborative curricular policies. Therefore, the thesis is defended 
that the school organizational culture dimensioned in the transformation and innovation of its spaces, 
times and modes of teaching-learning, as well as, a perspective of collaborative curricular policy 
generate possibilities for the construction of diasporic knowledge. The construction of knowledge in 
diaspora runs through the understanding that there is a transition and at the same time an 
interdependence between the mode of production of disciplinary knowledge and the interdisciplinary, 
so when understood the diversity of knowledge dispersed in its specificities and specialties transcends 
the hierarchical spheres, authoritarian and fragmented, which have always been impregnated in 
school culture and tradition. Thus, the term "Innovative School" incorporates contemporary 
characteristics that represent the 21st century conjuncture by developing educational practices that 
produce curiosity, creativity, and criticality, the so-called three Cs. 
 
Key words: Curricular Policies. Knowledge in diaspora. Disciplinarity. Inter / trans / disciplinarity. 
Three Cs. 
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1 PREFÁCIO, TRAJETÓRIAS E PALAVRAS INICIAS SUBJACENTES A TESE 
  

 
 

Uns estão fascinados, outros horrorizados... 
 É a sensação do momento, todos andam  
falando sobre aquilo.  Não adianta querer  

cair fora... 
 
 

AQUILO 
 
Quando aquilo apareceu na cidade, teve gente 
que levou um susto. 
Teve gente que caiu na risada. 
Teve gente que tremeu de medo. 
E gente que achou uma delícia. 
E gente arrancando os cabelos. 
E gente soltando rojões. 
E gente mordendo a língua, perdendo o sono, 
gritando viva, roendo as unhas, batendo palma, 
fugindo apavorada e ainda gente ficando muito, 
muito, muito feliz. 
Uns tinham certeza de que aquilo não podia ser de 
jeito nenhum. 
Outros também tinham certeza. Disseram: ─Viva! 
Que bom! Até que enfim! 
Muitos ficaram preocupados. Exigiram que aquilo 
fosse proibido. Garantiram que aquilo era 
impossível. Que aquilo era errado. Que aquilo 
podia ser muito perigoso. 
Outros tranquilos, festejaram, deram risada, 
comemoraram e, abraçados, saíram pelas ruas, 
cantando e dançando felizes da vida. 
Alguns, inconformados, resolveram perseguir 
aquilo. Disseram que aquilo não valia nada. 
Disseram que era preciso acabar logo com aquilo 
ou, pelo menos, pegar e mandar aquilo para bem 
longe. 
Muitos defenderam e elogiaram aquilo. Juraram 
que aquilo era bom. Que aquilo ia ser melhor para 
todos. Que esperavam aquilo faz tempo. Que 
aquilo era importante, bonito e precioso. 
Alguém decidiu acabar com aquilo de qualquer 
jeito. 
Mas outro alguém disse não! E foi correndo 
esconder aquilo devagarinho no fundo do coração. 

 
(AZEVEDO, 2004, p. 39-40) 
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No conto de Ricardo Azevedo (2004), extraído do livro ―Se Eu Fosse Aquilo‖,  

―[...] aquilo pode ser muitas coisas‖ (Ibid, p. 40). No meu caso, Aquilo representa os 

diferentes sentimentos em relação a minha trajetória pessoal e profissional.   

Parafraseando o conto de Ricardo Azevedo, revelo que Aquilo é o que senti 

em relação à produção da tese. Uma sensação que Aquilo causasse um fascínio, 

um susto, um medo. Por tempos, arranquei os meus cabelos, mas também soltei 

rojões. Perdi o sono e a insônia me contagiou, mas também me inspirou. Bati 

palmas, fugi apavorada, me escondi.  

Por um momento, até pensei que Aquilo ―[...] não podia ser de jeito nenhum‖ 

(Ibid, 2004, p. 40). Ao produzir a primeira ideia sobre Aquilo, alguns me disseram 

―Viva! Você tem uma tese!‖, e eu pensei ―até que enfim!‖. Fiquei preocupada em 

relação a dar conta, se era possível. Pensei que não seria fácil, mas nenhuma 

escolha é.  

Outros, tranquilos, comemoraram comigo, disseram que eu era capaz e que 

eu conseguiria. Então, eu decidi que iria defender Aquilo, pois esperava por isso há 

tempo, porque acredito que é importante, é bonito, é precioso. E, embora as ideias 

estivessem escondidinhas no fundo do meu coração, foi necessário expor, de 

alguma forma, para além da minha subjetividade. Por isso, agora não há mais tempo 

e não adianta querer cair fora, você foi convidado a conhecer Aquilo/tese, que já não 

é mais Aquilo, já se movimenta e se transforma a cada leitura, a cada reflexão, a 

cada dia!   

  

(2 + 2) = 4: POR QUÊ?  

  

Um dia disseram-me2 que quando o sol nascia era dia e quando ele se punha 

era noite. Disseram-me que existia o bem e o mau, o frio e o calor, a alegria e a 

tristeza, o trabalho e o descanso.   

Disseram-me muitas coisas e sempre que me diziam eu enxergava tudo 

dividido. Sempre existiam dois lados, às vezes eu pensava na relação dessas 

coisas, mas lembrava do que haviam me dito sobre a existência disso e daquilo.   

Um dia, quando passei a frequentar a escola, as coisas que antes enxergava 

divididas passaram a ter um pouco mais de sentido. Assim foi a minha primeira 

                                                           
2
 Tomei a liberdade de expressar alguns sentimentos da minha trajetória de forma metafórica, de 

forma que represente um pouco do que fui, do que sou e do que ainda poderei ser.  
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experiência de escolarização, até o início do ensino fundamental, quando um dia 

disseram-me que, a partir daquele dia, eu não poderia mais ver as coisas juntas e 

que agora eu teria de ver a ciência na ciência, a história na história, a geografia na 

geografia, a matemática na matemática. Disseram-me que eu não podia misturar os 

conteúdos que deveria ter um caderno para cada uma das disciplinas, e que eu 

deveria estudar cada uma, separadamente, porque seria avaliada dessa forma 

fragmentada. Disseram-me que eu precisava me adaptar e que era necessário me 

preparar, porque um dia o mundo iria exigir o que estavam a me ensinar.   

Já no final da Educação Básica estava domesticada a trabalhar com a 

fragmentação das disciplinas. Ainda tenho algumas memorias desse tempo do 

ensino médio, principalmente de situações que envolviam as disciplinas de 

matemática, física, química e geografia. Lembranças de momentos de transmissão e 

reprodução de conteúdos, no qual ficávamos um ou dois períodos copiando 

fragmentos do livro didático, ou recebíamos perguntas e as respostas deveriam 

necessariamente ser copiadas, caso contrário estaríamos equivocados ou 

condenados ao erro e a ignorância de não ter compreendido a proposta do 

professor, ou seja, pensar diferente do que estava posto era inaceitável para alguns 

professores.   

Essa prática de cópia de textos tão usual na década de 1990 e ainda 

observada nos dias de hoje, fizeram com que meu pensamento se condicionasse 

muito mais na reprodução do que na elaboração da escrita ou criticidade. Também 

pouco recordo dos momentos em que fui motivada à curiosidade e a criticidade. 

Consequentemente, tive profundas dificuldades com a matemática, física, química 

entre outras tantas disciplinas que foram surgindo no meu contexto estudantil. 

Assim, percebi que deveria ser passiva e que no espaço escolar era necessário 

respeitar os saberes dos professores como autoridade incontestável. Estes eram os 

propagadores da verdade absoluta. Na época, imaginei que isso era possível, afinal, 

quem era eu para questionar o que estava sendo dito?   

Também, recordo que havia uma grande diferença entre essas disciplinas 

com as aulas de história, que me transportavam para outro mundo. Nessas aulas, a 

professora conseguia fazer com que eu imergisse para além do livro, do quadro e da 

sala de aula. Isso foi tão forte, que lembro nitidamente da professora como se fosse 

hoje, lembro-me dos colegas, dos trabalhos, da viagem de estudo que fizemos, 
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lembro, inclusive, das apresentações e discussões em aula e da minha paixão pelos 

caminhos aos quais a história me conduzia.   

Nesse momento de escolarização, já conseguia perceber a diferença entre 

uma disciplina que movimentava meus interesses e curiosidades, de outras que, 

pela didática e/ou pela formação do próprio professor, me condicionavam a 

reprodução e por vezes a memorização de fórmulas e fórmulas. Aulas integradas 

com outras disciplinas, com certeza, não recordo de nenhuma.   

Mesmo com tanta limitação e fragmentação disciplinar, as aulas de história 

destacavam-se das demais, pois conseguiam promover a criticidade, a produção de 

argumentos e o interesse em participar do contexto da aula. Nessa perspectiva, 

aumentava a minha admiração em estudar o mundo, as pessoas, como se 

construíram, como se deslocaram na evolução entre o macaco e o humano, como 

se deu o processo entre a não escrita e a escrita, entre a pedra, o fogo e o metal, 

entre o obscurantismo do medievo e as luzes do iluminismo, entre os conflitos 

dogmáticos religiosos e a reforma da religião. Todos esses conhecimentos 

inquietavam-me!  

Com isso, aumentava a curiosidade de compreender o movimento entre a 

descentralização teocentrista para a antropocentrista, da navegação para a invenção 

automobilística, do rádio para a televisão, do amor e paz à guerra, da guerra à fome, 

da fome à pobreza, e tantos outros ―entres‖ que, estão entre os homens e sua 

explicação natural, teológica, sobrenatural, científica, metafísica e, agora, pós-

moderna.   

Por esse ângulo, já tinha uma pré-consciência que o meu lugar no mundo 

profissional não poderia ser outro que não o da docência. Além disso, como não 

existia, ou eu desconhecia, a área de docência interdisciplinar e/ou meu olhar ainda 

não percebia nitidamente a problematização e complexificação das áreas 

disciplinares das diferentes licenciaturas, precisei buscar uma aproximação mais 

íntima com o que agora emergia e se libertava em mim. Assim, 2004 foi o ano que 

encontrei uma parte de um lugar que me mostraria novos sentidos, a licenciatura em 

história. Descobri que admitir e perceber os sentimentos e vontade própria é menos 

doloroso para se tentar encontrar possíveis respostas para aquilo que sempre nos 

diziam que deveríamos acreditar. O ano de 2004 marcou uma parte da minha 

trajetória no ensino superior.   
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A licenciatura em história tinha uma estrutura curricular organizada em um 

tempo de ensino-aprendizagem de cinco anos, ao fim recebi o título de bacharel com 

apostilamento de Licenciatura em história. Imaginava que o curso proporcionaria 

uma integração com a educação, e que eu poderia me deslocar em diferentes 

espaços e tempos no contexto educativo, afinal a história é a base da humanidade, 

seria o berço? O início? O meio ou o fim?   

No final dos cinco anos de graduação, finalizei o curso diferente de quando 

adentrei, mas, ainda existiam lacunas, ainda continuavam dizendo-me que quando o 

sol nasce é dia e quando se põe é noite. Ainda continuavam dizendo-me que 2 + 2 é 

igual a 4 e não me diziam o porquê, até tentavam explicar, mas, na maioria das 

vezes, de forma isolada, descontextualizada ou empurrando a explicação e 

justificativa para outra área do conhecimento. Todas as explicações sempre na 

vertente disciplinar fragmentada. Até hoje algumas coisas não fazem sentido, talvez 

um déficit de aprendizagem.   

Até que um dia, eu quis saber por quê? Por que existem disciplinas? Por que 

não temos uma aprendizagem focada no ensino e na epistemologia? Por que não 

temos políticas públicas voltadas para um currículo e para uma escola do 

conhecimento? Por que existem avaliações focadas apenas nas provas e testes? 

Por que carga horária fragmentada em períodos? E, por que maior carga horária 

para as disciplinas das áreas das ciências, linguagens e matemática? A área das 

humanas não seria também uma ciência?    

Tantas perguntas, muitas dúvidas e uma infinidade de insegurança sobre o 

campo de atuação docente. Até que em outro dia, fui assistir aulas de história em 

escolas públicas e privadas e foi então que passei a entender um pouquinho mais, 

porque me diziam tudo isso. Percebi que eu precisaria permanecer no caminho e na 

procura por mais respostas. Precisava aprofundar, precisava ler mais, questionar 

mais, precisava me especializar, e, sobretudo, precisava atuar diferente, precisava 

ser mais curiosa.  

Foi então na especialização que compreendi o quanto se pode aprofundar e 

afunilar o conhecimento em uma área específica, dependendo da área que se opta. 

As leituras dimensionavam a necessidade de relação entre uma ação e outra, entre 

uma teoria e outra, entre uma prática e outra. Contudo a dicotomia prevalecia com 

centralidade e autoridade nos estudos.   
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Sentia que os estudos ainda não preenchiam meu vazio em relação ao 

ensino-aprendizagem. A história deu-me uma boa base reflexiva de contextualização 

de mundo, por outro lado a especialização aprofundou aspectos mais locais do 

contexto histórico brasileiro num jogo de relações e aproximações com eventos 

globais e internacionais, mas havia lacunas no que tangia as concepções 

educativas, didáticas e práticas. Não me sentia preparada para ser diferente 

daqueles professores que, por toda Educação Básica, fizeram parte do meu 

processo de formação. Por vezes, sentia que não havia mudado muita coisa do meu 

contexto passado para o atual.  

Nesse seguimento, ainda sentia a necessidade de encontrar um programa de 

pós-graduação que suprisse em partes os meus anseios e angustias. Desse modo, 

participei do processo de seleção para o mestrado de educação. Ingressei à Linha 

de Pesquisa: Práticas Escolares e Políticas Públicas — LP2 no Programa de Pós-

graduação em Educação — Mestrado em Educação da UFSM, e passei a participar 

do Grupo de Pesquisa Elos3 da mesma instituição. Fui bolsista do Programa 

Observatório da Educação (OBEDUC), da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior — CAPES/Brasil.  

Na oportunidade, a problemática de pesquisa do mestrado emergiu das 

reflexões acerca do lugar que o ensino médio ocupa no lócus escolar, balizados 

pelas políticas públicas. O objetivo geral foi analisar a reforma do ensino médio no 

Rio Grande do Sul (RS), considerando os pressupostos históricos, políticos, 

econômicos, sociais e culturais que a promoveram, a partir dos desafios e impactos 

vivenciados na implementação da proposta pedagógica do Ensino Médio Politécnico 

na Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi, no município de Santa 

Maria- RS (MELLO, 2014).  

A investigação aproximou-me de várias peculiaridades sobre a cultura 

organizacional escolar, demarcadas pelos seus espaços, tempos e modos de 

ensino-aprendizagem. A escola e suas inúmeras reformas educacionais delinearam 

algumas lacunas no ensino, em especial, reflexos que se somaram e se tornaram 

mais evidentes na última etapa da Educação Básica, isto é, no ensino médio.   

                                                           
3
 O Grupo de Pesquisa Elos foi criado em 2008 pela pesquisadora Professora Doutora Rosane 

Carneiro Sarturi, com o intuito de fomentar pesquisas direcionadas para o campo curricular 
subjacente as Políticas Públicas e as Práticas Escolares. O nome foi pensado não como uma sigla e 
sim como uma palavra tomada pelo significado real, ou seja, promover e proporcionar elo, ligações e 
interlocuções coletivas que versem sobre o campo educacional, suas problemáticas e pela busca de 
soluções que possam ser compartilhadas.     
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Consequentemente, observei na investigação que, embora haja um 

movimento de organização e reestruturação curricular, com pressupostos 

curriculares definidos e sistematizados em uma proposta pedagógica para o 

atendimento de jovens estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino do 

RS, ainda existe uma perpetuação de práticas escolares que não conseguem 

romper com a fragmentação disciplinar (MELLO, 2014). Foi o que pude perceber em 

alguns fragmentos discursivos de alunos, professores e coordenação, em especial 

sobre o pressuposto de interdisciplinaridade. Outrossim, isso significa que, a 

interdisciplinaridade ainda não é compreendida no processo da prática pedagógica, 

o que pode resultar no fracasso de novas políticas curriculares.    

Tais manifestações investigativas promoveram uma efervescência de 

questionamentos sobre a forma que se conduz o processo de educação no Brasil. E, 

evidentemente, a comparação com outros países também passaram a somar-se nas 

problematizações. Fiquei instigada a descobrir o porquê de tantas lacunas no ensino 

básico, o porquê da fragmentação disciplinar, o porquê da dificuldade e/ou 

resistência dos docentes em desenvolver projetos interdisciplinares e/ou 

transdisciplinares.   

Quando em 2015 já cursando o doutorado e atuando como professora da 

Educação Básica da rede privada de ensino de Santa Maria, algumas dessas 

questões ficaram claras, principalmente no que tange a rotina curricular da escola e 

o desinteresse do estudante em desenvolver atividades que exigiam deles 

posicionamento e participação. Nesse sentido, comecei a questionar-me novamente: 

em qual parte do processo formativo está a falha? Seria na Educação Infantil? No 

Ensino Fundamental? Como os estudantes chegam ao final dos nove anos de 

ensino já fragmentados? E por que, o ensino médio os limita a sequência exclusiva 

de conteúdos na preparação de processos seletivos para o Ensino Superior?  

Em 2016, vivenciando a experiência de coordenação pedagógica do ensino 

médio na mesma escola da rede privada, deparei-me com o desafio de repensar o 

modelo mental de escola tradicional disciplinar que fui formada, recebendo a 

confiança da equipe escolar na busca pela qualificação e transformação da 

realidade de ensino para uma lógica de ensino-aprendizagem inovadora, 

contemporânea e condizente com o contexto e perfil dos estudantes do século XXI, 

tendência esta muito incentiva nas formações e reuniões pedagógicas da nossa 

escola e pela equipe de coordenação, orientação, supervisão e direção. Deste 
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modo, em nossas reuniões de coordenação passamos a estudar, pesquisar, dialogar 

sobre pedagogias para o século XXI e bases para a inovação educativa, 

logicamente que a centralidade das discussões sempre convergia a um ponto 

comum: o conhecimento, como, quando, para quem? Foi então que comecei a 

direcionar minhas leituras, estudos e percebi que, antes de continuar as 

investigações sobre o ensino médio, era necessário regressar a outros níveis da 

Educação Básica, precisava descobrir se existiam outras experiências, práticas 

relevantes em contextos educativos no Brasil e em outros países. É deste ponto que 

emerge o interesse na investigação sobre o conhecimento em diáspora, subjacente, 

políticas curriculares; cultura organizacional escolar (espaço, tempo, modo de 

ensino-aprendizagem na perspectiva disciplinar e inter/trans/disciplinar; e, em 

especial, os projetos e escolas inovadoras.  

Além disso, como bolsista de doutorado do Programa Observatório da 

Educação, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior e pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), denominado OBEDUC/CAPES/Brasil, a investigação promovia aderência 

com a pesquisa macro que desenvolvíamos no Grupo Elos, intitulada ―Interlocuções 

entre políticas públicas e ações pedagógicas: limites e possibilidades‖. O projeto 

OBEDUC, desenvolveu pesquisa em dois eixos temáticos, Educação Básica e 

Ensino Superior, tendo por foco as seguintes áreas de investigação — avaliação 

institucional e da aprendizagem; educação e ação pedagógica; educação infantil; 

ensino médio; políticas públicas educacionais. O objetivo do projeto OBEDUC foi 

identificar e analisar os limites e as possibilidades das ações pedagógicas no 

contexto da gestão educacional, a partir dos impactos, impasses e desafios 

enfrentados pelos sistemas e respectivas instituições no contexto de implementação 

e interferência das políticas públicas educacionais nas reformas regionais e locais 

realizadas a partir do processo de interlocução entre Educação Básica e Superior, 

na região pertencente a Associação dos Municípios do Centro do Estado/AMcentro-

RS. Ademais, o OBEDUC disponibilizou consulta a Base de Dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), tais como —

Censo Escolar e dados sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

A aderência investigativa desta tese com o OBEDUC perpassou pelo eixo 

temático da Educação Básica e das áreas de investigações da educação e ação 

pedagógica e políticas públicas educacionais. Em suma, nesta investigação fui 
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movida pela curiosidade sobre a construção do conhecimento em diáspora nos 

contextos escolares, sobre as im/possibilidades dimensionadas entre e através das 

políticas curriculares. Passei a observar mais a essência e a interdependência 

disciplinar, bem como, a ausência da autonomia dos estudantes, o desinteresse em 

produzir novos conhecimentos, a carência de inteligências criativas, solidárias e 

integradoras. Destarte, a partir dessas questões e das trajetórias enquanto 

pesquisadora, a tese se materializou.  

Habitualmente, na cultura organizacional escolar, consolidou-se uma trajetória 

de modo de ensino-aprendizagem um tanto mecanicista de transferência e 

reprodução de conhecimentos. Na tentativa de romper com a padronização 

hierárquica deste modelo instituído, surgem, por vezes um pouco ainda tímidos e 

solitários, modos de ensino-aprendizagem pautados por projetos, pesquisa, práticas 

inovadoras, holísticas e integrais, formação de comunidades do conhecimento, 

tecnologias digitais, competências e habilidades, inovação, globalização, 

sustentabilidade, empreendedorismo, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade, entre outros. Isto é, temáticas presentes 

nas políticas públicas e nas diferentes literaturas educacionais.  

Tais temáticas fazem com que instituições de educação e educadores 

procurem por soluções inovadoras e criativas, na intenção do ensino ideal ou 

próximo disso. Por isso, o foco das discussões de pesquisadores e instituições de 

ensino tem se estabelecido na seara da preparação e formação de sujeitos ativos, 

que possam estabelecer relações de consciência, sustentabilidade e criatividade, 

diante da problematização e complexificação cotidiana do mundo pessoal e 

profissional.   

Assim, as buscas pelas inovações em centros de educação estão cada vez 

mais condicionadas ao aperfeiçoamento das suas políticas curriculares e de uma 

recontextualização das suas culturas organizacionais, na perspectiva de desviar, 

traçar/projetar um caminho, que desenvolva políticas curriculares colaborativas para 

a valorização da cooperação, na intenção de motivar práticas transformadoras.   

Ao mesmo tempo, há um tensionamento entre o desejável e o possível. Para 

Pérez Gómez (2015, p. 157): ―Esse compromisso entre o desejável e o possível, 

relacionado com o que se percebe como possível em cada momento e situação é o 

que torna as instituições tão resistentes à mudança‖. O que se tem visto são 

instituições de ensino assumindo compromissos que, de alguma forma, indicam, em 
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suas diretrizes, a contemplação de pelo menos parte dessas demandas e temas. No 

entanto, recontextualizar a cultura organizacional escolar, conduzir o planejamento, 

organizar pedagógica, financeira e administrativamente, elaborando políticas 

curriculares colaborativas e tendências inovadoras, produzidas nos cenários 

culturais, científicos e tecnológicos neoliberais, torna-se uma tarefa difícil no 

contexto educacional. Tal tarefa demonstra constantemente, uma fragmentação, 

uma hierarquização, uma burocratização, uma sobrecarga curricular e, 

principalmente, mantêm uma cultura regulatória reducionista4 em relação à 

construção do conhecimento. Além disso, é relevante destacar que:  

  
[...] ao mesmo tempo em que surgem tendências neoliberais, a maioria das 
escolas segue ancorada em rotinas, estruturadas e programas muito 
antigos. Com lamentável frequência, a vida na instituição escolar continua 
sendo guiada pela uniformidade, pela predominância da disciplina formal, 
pela autoridade arbitrária, pela imposição de uma cultura homogênea, 
eurocêntrica e abstrata, pela proliferação de rituais já desprovidos de 
sentido, pelo fortalecimento da aprendizagem acadêmica e disciplinar de 
conhecimentos fragmentados, inclusive memorísticos e sem sentido, 
distanciados dos problemas reais que, logicamente, provocam o tédio, a 
preguiça e até mesmo fobia à escola e à aprendizagem. (PÉREZ GÓMEZ, 
2015, p. 32).  

   

Diante desses fatos, consequentemente, o contexto de inovação é apenas 

uma das frentes temáticas de uma infinidade de tantas outras encontradas na 

literatura educacional, a disposição dos docentes e, por vezes, utilizadas em 

processos de formação inicial e/ou continuada. Além disso, instituições de ensino e 

educadores são cada vez mais desafiados a estarem conectados aos discursos 

produzidos oficialmente nas instâncias governamentais. Por esse viés, as formações 

docentes incluem em suas agendas e planejamentos as discussões sobre as 

diferentes tendências na e para a educação.   

É fato que as instituições de ensino e instâncias governamentais e não 

governamentais, bem como, a sociedade em geral tem-se mobilizado, no sentido de 

discutir soluções de curto, médio e longo prazo acerca das tendências educacionais. 

Embora saibamos que há um progresso significativo em relação à organização 

                                                           
4
 Moraes (2015, p. 157) que segue uma discussão na linha da complexidade fenomenológica, 

ressalta que: ―A complexificação do ato didático requer que superemos o reducionismo, a 
fragmentação, o determinismo, a causalidade linear e o formalismo técnico e didático, e repensemos 
os métodos empregados a partir de uma dinâmica operacional de natureza complexa envolvendo os 
diferentes estruturantes‖.   
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educacional, ao mesmo tempo, vemos que, as escolas ainda estão transformando 

timidamente sua cultura e funcionamento.  

Yus (2002, p. 14), que vem propondo e inspirando um diálogo acerca da 

educação integral e holística para o século XXI, sinaliza que ―[...] nossas escolas 

transpiram fragmentação por todos os poros [...]‖, desde a organização de seus 

tempos (horários) até seus espaços hierárquicos e compartimentados, que 

re/alimentam ora a in/exclusão social e cultural dos seus sujeitos. A escola ainda 

vive uma ditadura disciplinar, que faz questionar o porquê desta rigorosa regulação 

do conhecimento? E até quando tal fragmentação do conhecimento em disciplinas 

perdurará? E, ainda, nos impele a indagar, quando que se iniciou essa ditadura 

disciplinar, quem a instituiu e por quê? Ademais, por que todos precisam 

necessariamente fazer o mesmo caminho escolar, aprender e passar pela mesma 

forma de avaliação5? A escola poderia propor metodologias didáticas que 

contribuíssem para práticas pedagógicas em que os alunos pudessem aprender o 

que lhes interessasse? O modus operandi da educação, ao longo das práticas 

escolares, atuou no sentido de regular e padronizar o ensino e, consequentemente, 

influenciou na aprendizagem, em especial, na construção do conhecimento de forma 

fragmentada e descontextualizada.  

A escola, em algum momento histórico, institucionalizou determinadas 

características que nos são caras no contexto atual. Com certeza, uma destas 

características está interligada a ideia de uniformização e padronização do 

conhecimento, respaldado pela lógica economicista. Tratou-se de delinear uma 

escola aos moldes da indústria, assim, o currículo enciclopédico fragmentado 

certamente atendia a demanda do contexto do século XIX.  

Na visão de Pérez Gómez (2015, p. 40), herdamos dos europeus tradições 

escolares que seguem tendências academicistas, escolásticas e cartesianas, sendo 

―[...] caracterizada pela separação, fragmentação e pelo isolamento‖. Desta maneira, 

como o autor também destaca, os resquícios históricos e eurocêntricos que 

herdamos, presentes no atual contexto educacional, carregam ―[...] pequenas 

                                                           
5
 Pérez Gómez (2015, p. 45), aponta que há uma obsessão pelas avaliações, motivada por: ―Um 

currículo enciclopédico de extensão ilimitada, cuja aprendizagem por memorização deve ser 
comprovada normalmente leva a um instrumento de avaliação simples e barato, apenas papel e lápis, 
chamado de prova objetiva de respostas curtas e geralmente de múltipla escolha‖. Isto quer dizer, 
que ao avaliar todos da mesma forma corre-se o risco de se produzir resultados superficiais, que 
fomentam e perpetuam a técnica da reprodução e memorização de forma que o estudante 
permaneça acrítico em relação ao sentido do conhecimento e sua relação real com a prática.    
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exceções [...]‖ (Ibid., p. 40),ou seja, existem no mundo escolas, professores, pais e 

alunos que estão dispostos a não mais vê-lo tomado por um conhecimento 

fragmentado, linear, isolado e sem sentido à realidade vivida. Tal visão, torna 

possível que possam conhecer o que lhes interessa, o que é significativo, isto é, 

conhecimentos que motivem a curiosidade, explorando a autonomia e a 

emancipação criativa colaborativa de forma crítica. Essa sinalização de que há 

exceções, já é suficiente para instaurar um movimento motivacional, que faz suscitar 

o interesse investigativo desta tese. Outrossim, entendo que essas exceções, 

podem promover possibilidades na construção de conhecimentos em diáspora.  

Diáspora é um termo de origem grega, usualmente utilizado para identificar 

situações de dispersão, ligado a situações históricas de conflitos étnicos, políticos, 

religiosos e culturais. O termo surge para fundamentar, por exemplo, a dispersão 

africana e a judaica, assim como, outros episódios conflituosos, sinalizando a 

dispersão de diferentes povos. Por exemplo, a antropóloga Denise Fagundes Jardim 

(2000; 2007) ao realizar pesquisas sobre famílias palestinas no extremo sul do 

Brasil, utiliza o termo diáspora como dispersão, para referendar o deslocamento das 

famílias palestinas, bem como para ressaltar experiências identitárias.   

De acordo com Jardim (2000, p. 41): ―O uso do termo diáspora, portanto, se 

exemplarmente trazido da experiência judaica deve também, através dela, ser 

ampliado, pois o que encontramos são experiências múltiplas de rediasporização‖. A 

antropóloga entende que é possível a ampliação do termo, além disso, ela acredita 

que o termo diáspora pode estar interligado ao movimento migratório, o qual 

possibilita que palestinos vivam em ―[...] dois ou três locais de forma conectada, 

sucessiva, um momento transnacional‖ (JARDIM, 2000, p. 66). Em outro trabalho 

Jardim (2007) retoma a defesa da ampliação do termo fazendo relação com a 

dispersão das famílias palestinas, dizendo que:  

  
Quem fala de ―diáspora‖, mesmo informado pelo modelo das 
organizações internacionais, dá um sentido mais amplo a esta 
experiência de diáspora, que não se restringe ao sentido de ―retorno‖ a 
um território palestino e sim ao significado da ―família espalhada‖, 
―dispersa‖ e de seu trânsito condicionado e proporcionado pela mesma. 
Essa ―dispersão‖ é uma realidade familiar bastante comum e partilhada 
entre os amigos de origem árabe. No entanto, é justamente a dispersão 
que dá lugar às viagens e à experiência singular de uma ―família árabe‖, 
calcada na rede ampla de relações numa mesma geração. (JARDIM, 
2007, p. 212).  
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A autora ressalta a identificação da palavra ―diáspora‖ a dispersão, 

deslocamento, espalhar-se e ao mesmo tempo conjuga a intenção de que esse 

deslocamento promove novas experiências e singularidades. Jardim (2007) 

complementa sobre o processo de agenciamento da imigração palestina e suas 

famílias ―espalhadas‖ dizendo que essa relação:  

  
Além de fornecer uma familiaridade com um ―valor‖ familiar e noções 
sobre a família árabe, essa expectativa constante de reencontros e novos 
itinerários tem permitido perpetuar seus deslocamentos. Nos seus 
esforços de planejar novos encontros através de quadros já conhecidos 
em sua experiência familiar (de diáspora), tendem a transformar a ruptura 
em continuidade. (JARDIM, 2007, p. 224).  
  

A pesquisa da antropóloga Jardim (2007), embora direcione a intenção de 

diáspora atrelada a situações históricas de conflitos étnicos, políticos, religiosos e 

culturais, movimenta possibilidades de ampliação da terminologia, sobretudo, 

quando descreve que a experiência familiar envolvida pela diáspora transforma o 

que foi rompido em continuidade. Ao buscar literatura sobre a terminologia, 

encontra-se pouca fundamentação teórica e se observa o uso do termo quase que 

exclusivo aos conflitos palestino e também aos subjacentes à história africana. A 

própria antropóloga Jardim (2000; 2007) não traz fundamentações teóricas para o 

uso do termo diáspora, produzindo um conceito próprio em suas pesquisas.  

Neste sentido, o presente estudo, também teve a intenção de produzir um 

outro possível sentido para a palavra ―diáspora‖. Qualificando-a para justificar e 

aprofundar a epistemologia da palavra, demonstrando que o termo é flexível e não 

opera apenas na linha do exclusivismo e da unicidade retida pelo empoderamento 

do conhecimento. Assim, neste estudo, diáspora significa dispersão para além de 

conflitos étnicos, políticos, religiosos e culturais, ou seja, é algo que transcende e 

que pode também caracterizar a dispersão do conhecimento, como possibilidade de 

movimento contínuo que constrói situações de ensino-aprendizagem por interesse, 

considerando a singularidade humana e as multidimensões sobre a realidade. Por 

conseguinte, demonstrando um processo de deslocamento do conhecimento, a 

partir de princípios básicos de autonomia e empoderamento do processo educativo. 

Ou seja, para desenvolver conhecimento em diáspora, não necessariamente 

precisa-se se ter instituições físicas fixadas em determinados locais, podem ser: 

projetos, ações, atitudes, práticas pedagógicas disciplinares, interdisciplinares, 
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transdisciplinares6, além de situações que consideram o conhecimento não apenas 

como o ponto de chegada, mas, sobretudo como movimento intrínseco ao sujeito, 

sendo produzido em diferentes materialidades histórico-sociais. Isto posto, é sob tais 

considerações que essa tese se materializou.  

O conhecimento em diáspora a priori pode assemelhar-se aos apontamentos 

sobre a escola criadora de Gramsci7 (1982). Não no que se refere à intenção de 

reproduzir uma ideia romântica de educação e sim de perceber que existem 

possibilidades de aprendizagem numa perspectiva autônoma, criativa, relacional, 

contextualizada e emancipadora. Isso também não significa que o conhecimento em 

diáspora, necessariamente, precisa induzir ou condicionar o estudante a 

inventividade, isso é uma característica inerente a qualquer sujeito. Isto posto, o 

interessante é o movimento que se pode promover entre, através e além do 

conhecimento, sem a necessidade de impor, fragmentar, isolar e/ou fixar.  

  
Assim, escola criadora não significa escola de ―inventores e descobridores‖; 
ela indica uma fase e um método de investigação e de conhecimento, e não 
um ―programa‖ predeterminado que obrigue à inovação e à originalidade a 
todo custo. Indica que a aprendizagem ocorre notadamente graças a um 
esforço espontâneo e autônomo do discente, e no qual o professor exerce 
apenas uma função de guia amigável, como ocorre ou deveria ocorrer na 
universidade. (GRAMSCI, 1982, p. 124).  
 

É neste sentido que o conhecimento se dispersa. Ele se transforma e se refaz 

em um processo e em um movimento contínuos. No entanto, entendo que esse tipo 

de sensibilização não acontece visivelmente a todos, há uma longa caminhada 

dimensionada por diferentes fases, criada pelo próprio homem, que ao se produzir, 

foi produzindo elementos que justificassem suas ações (MARX; ENGELS, 2009; 

GRAMSCI, 1982; 1989).  

Gramsci (1982) indica algumas fases, a saber: o disciplinar, uma das 

primeiras, se constitui em uma forma conformista e individual de compreender o 

conhecimento. Por conseguinte, há a fase criadora, a qual estaria na dimensão 

                                                           
6
 Os conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade serão fundamentados nos capítulos 

posteriores.   
7
 Para Schlesener (2014, p. 8), Gramsci entendia a aprendizagem de forma que o particular se 

articulava com o universal ―[...] construído, a partir da contextualização histórica das premissas 
materiais, a fim de possibilitar a explicitação do que se esconde por trás das aparências e elaborar 
um pensamento crítico‖. Assim, buscando o apoio na teoria gramsciana, entende-se que, mesmo 
Gramsci (1982) falando de outra época, de outro movimento histórico, sobretudo na Itália do século 
XX, suas contribuições são significativas para elucidar as relações políticas, filosóficas, econômicas, 
culturais e históricas de qualquer tempo e espaço. Além disso, Gramsci (1982) discorre, em sua obra, 
sobre as articulações com a teoria marxista, sendo, sua releitura, uma forma de compreensão sobre 
os artifícios que englobam a sociedade, a cultura e a educação.  
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coletiva e social, influenciando na construção do perfil autônomo e responsável, 

direcionado ao amadurecimento consciente moral e, sobretudo, social. Diante disso, 

Gramsci (1982) destaca a importância da fase criadora, visto que possibilita ao 

sujeito que descubra sozinho, sem interferências ou condicionamentos de outros. 

Ainda nesta fase, mesmo a verdade descoberta individualmente pode ser uma 

verdade já conhecida, ou seja, uma verdade velha, para o autor seria, então, a 

apropriação do método, do conhecimento, passando à:  

 

[...] fase da maturidade intelectual na qual se pode descobrir verdades 
novas. Por isso, nesta fase, a atividade escolar fundamental se 
desenvolverá nos seminários, nas bibliotecas, nos laboratórios 
experimentais; é nela que serão recolhidas as indicações orgânicas para a 
orientação profissional. (GRAMSCI, 1982, p. 125).  
 

Esses movimentos do conhecimento podem estar dispersos em diferentes 

espaços educacionais, podendo ser uma biblioteca, uma praça, uma fazenda, uma 

sala de aula, uma palestra, entre outras, inclusive aqueles já destacados por 

Gramsci (1982). Desta forma, a disciplinaridade, interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade desenvolvidas nas práticas pedagógicas, também podem ser 

potência para a fase do amadurecimento intelectual, bem como, para a emersão de 

interesses profissionais.   

A epistemologia, em relação a disciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, perpassa uma diversificada literatura, cada qual defendendo 

suas concepções. Por exemplo, há os que relativizam, afirmando que a 

interdisciplinaridade pode ser a interação de uma disciplina ou mais (TEIXEIRA, 

2007; LÜCK, 2010). Para outros, como Fazenda (1994), a epistemologia 

interdisciplinar está em interlocução com o ato de pesquisa, de investigar, de criar, 

inovar as práticas de ensino. Em consonância, Etges (2011) considera que é uma 

forma de diálogo entre os cientistas, uma possibilidade de rearticular e transpor o 

conhecimento em diferentes níveis de aprendizagem, ou seja, é uma potência para 

estimular a criatividade, autonomia e a emancipação do sujeito.    

Na perspectiva de Frigotto (2011a, p. 35), a interdisciplinaridade é uma necessidade 

que se impõe e um problema relevante, principalmente no ―[...] plano material 

histórico-cultural e no plano epistemológico‖. Da mesma forma, Bianchetti (2011, 

p. 13) percebe que a interdisciplinaridade necessita ser apreendida na relação com a 

materialidade histórica, assim se podem compreender relações ―[...] entre produção 
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do conhecimento e produção da existência‖. No entanto, embora essa diversificada 

literatura aponte distanciamentos, também é possível identificar algumas 

aproximações, por exemplo: todos esses autores, consideram que a 

interdisciplinaridade, vista como método, técnica e/ou abordagens teórica, é uma 

possibilidade de transformar a cultura organizacional escolar e, sobretudo, de 

reflexionar o ensino na perspectiva de produzir aprendizagens significativas e 

conectadas à realidade humana.  

Morin (2007, p. 24) aponta que para ―[...] compreender a complexidade 

humana, ou seja, todos os diferentes aspectos da realidade humana, não devemos 

apenas colocá-los lado a lado como peças isoladas de um ―quebra-cabeça‖, mas 

precisamos saber juntá-los‖. Por isso, a transdisciplinaridade seria uma maneira de 

transcender a fragmentação, a regulação, a memorização, repetição e o currículo 

enciclopédico que reduz o conhecimento em disciplinas compartimentadas. Neste 

sentido, as diferentes disciplinas, bem como, as ações interdisciplinares são parte 

deste processo, uma depende da outra para se autoproduzir, isto é, são 

interdependentes.   

Já a transdisciplinaridade surge para resgatar e transcender a disciplinaridade 

e a interdisciplinaridade. Isto é, está entre, através e para além delas (NICOLESCU, 

2000). E, assim como estas, também assume uma epistemologia polissêmica. Para 

D‘ambrósio (1997, p. 9) a interdisciplinaridade: ―Repousa sobre uma atitude aberta, 

de respeito mútuo e humildade em relação a mitos, religiões, sistemas de 

explicações e conhecimento, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência.‖ 

Tais atitudes geralmente são individuais, o que faz crer que, primeiramente, é 

necessária uma reflexão pessoal e uma apropriação desta forma de pensar.  

Nessa acepção, Rocha Filho e seus colaboradores (2009) dizem ser preciso 

acreditar que ―[...] a transdisciplinaridade é o caminho a seguir, pois se apresenta 

como alternativa epistemológica à compartimentalização do saber, representando 

atitudes diferentes em níveis diferentes da realidade.‖. Em um primeiro momento, 

parece que a transdisciplinaridade não se difere da interdisciplinaridade. Morin 

(2007) exemplifica de uma forma um pouco mais interessante, comparando a 

interdisciplinaridade com a Organização das Nações Unidas (ONU), para ele essa 

organização associa várias nações, cada qual, com suas peculiaridades, identidades 

e autonomia, no entanto, essas nações tencionam a colaborar na resolução de 

conflitos mundiais, mas, por vezes, também apresentam conflitos internos.   
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A analogia suscitada por Morin (2007) é coerente, pois as disciplinas 

geralmente se integram em diferentes momentos no lócus escolar, para resolver 

situações problemas, que são propostos através de uma temática única ou tema 

gerador como, por exemplo, sustentabilidade. Destarte, cada disciplina tenta 

colaborar com e através dos seus conhecimentos, por vezes entram em conflito ou 

reproduzem um conhecimento forçado, fragmentado e incoerente com o cotidiano da 

sala de aula. Essas atitudes, na maioria das vezes, justificam-se pela necessidade 

de produzir novos conhecimentos e, novas tendências educacionais, situações 

típicas de uma lógica capitalista que induz a produção constante de diferentes 

práticas pedagógicas, postura discente e do coletivo escolar (professores, direção, 

coordenação, funcionários, pais).               

Neste universo de situações e problematizações, imersas às dúvidas de como 

produzir uma nova tendência educacional, em relação aos contextos escolares e de 

práticas pedagógicas atraentes e inovadoras para o cenário do século XXI, 

contrapõem-se o delineamento de que existem im/possibilidades que sustentam 

estratégias, técnicas, metodologias e abordagens diferenciadas sobre a construção 

do conhecimento em diáspora. Este último foi um indicador motivador na pesquisa e 

produção de dados.   

Deste modo, foi pensando na possibilidade de observar instituições 

educacionais que de alguma forma desenvolvem um trabalho diferenciado do 

convencional e da educação tradicional, com políticas curriculares colaborativas, 

abertas, diversificadas, flexíveis e que motivavam o interesse, a curiosidade, a 

criatividade e a criticidade dos sujeitos, que se optou epistemetodologicamente8 pela 

pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, pois:  

 

Um exemplo comum é o estudo das inovações escolares (como o uso de 
novos currículos, horários escolares reorganizados ou uma nova tecnologia 
educacional), em que as escolas individuais adotam alguma inovação. Cada 
escola pode ser sujeito de um estudo de caso individual [...]. (YIN, 2015, 
p. 59).   

 

Por esse ângulo, considerei a experiência e o contexto da Escola da Ponte 

como lócus de pesquisa. Tal escolha se deu pelo fato de ser uma instituição pública, 

atuante desde 1976, que há 40 anos desenvolve práticas e experiências educativas 

                                                           
8
 Os princípios (episte)metodológicos da pesquisa, que percorre a postura do investigador e suas 

escolhas teórico-metodológicas será fundamentado no segundo capítulo desta tese.  
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significativas nas proximidades da região do Porto, em Portugal. A escolha se deu 

por vários fatores, entre eles, destacou-se um dos objetivos específicos, a saber: 

Analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora, 

considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. A perspectiva de analisar 

um contexto de educação que hoje é exceção em meio a contexto de escolas 

convencionais de ensino, faz da Ponte um modelo inovador, uma escola criadora e 

criativa.    

Nessa perspectiva, é uma escola que, de certo modo, sinalizou 

potencialidades para a contemplação e observação da sua cultura organizacional 

delineando possibilidades de análise em relação aos seus espaços, tempo e modo 

de ensino-aprendizagem. Assim, no desenvolvimento da pesquisa, considerei que a 

experiência da Escola Básica da Ponte constituiu-se como possibilidade na 

construção do conhecimento em diáspora.  

A partir desse ponto de vista, a tese ganhou folego no desenvolvimento da 

pesquisa sobre a construção do conhecimento em diáspora. Cabe dizer que esta 

condição não teve a pretensão de identificar e apontar uma escola ideal, professores 

e estudantes ideais e/ou um modo de ensino-aprendizagem, e/ou modelos 

pedagógicos ideais na esfera da educação. E sim, elucidar as im/possibilidades 

como potência para a reflexão, de forma que estas se tornem significativas e 

transformadoras no campo educacional. Também se faz necessário alertar que 

estes apontamentos não tiveram a intenção de aplicar verdades, nem mesmo de 

instituir a ideia de escola ideal, única e uniforme. Ao contrário, teve-se a convicção 

que é na diversidade, singularidade e pluralidade das diferentes formas de perceber 

a educação que se encontra, uma das opções mais coerentes, a qual pode 

re/alimentar a produção/construção do conhecimento e não a reprodução destas, 

implicadas e instituídas como modelos e/ou receitas de experiências inovadoras em 

educação que devam ser cumpridas, tal qual foram observadas.  

É importante ressaltar que a tese encadeia-se à inter-relação da categoria de 

análise sobre o conhecimento em diáspora, implicada no entendimento sobre a 

cultura organizacional escolar demarcada por espaço, tempo e modo de ensino-

aprendizagem na perspectiva da disciplinaridade e inter/trans/disciplinaridade, as 

quais imbricam-se as políticas curriculares e consequentemente, se constituem 

categorias de análise no processo de pesquisa. 



45 

É neste sentido que visualizo estas inter-relações, conforme o representado 

na figura 1, visto que, considero que a categorização é um movimento em diálogo 

contínuo, sendo que a mesma não segue uma hierarquia. Além disso, as categorias 

de análise, desenvolvidas nesta tese, estão alicerçadas na perspectiva da 

indissociabilidade no contexto educativo.  

 

Figura 1 – Mapa sobre a inter-relação das categorias de análise  

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Estas categorias de análise auxiliaram no desenvolvimento do problema de 

pesquisa: Como os movimentos históricos dos modos de produção do 

conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora?  

Na construção do estudo sobre o problema proposto, elenquei como objetivo 

geral: Analisar como os movimentos históricos dos modos de produção do 

conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora.  
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Como objetivos específicos destacam-se:  

 Problematizar a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares 

na perspectiva de uma abordagem histórica;   

 Compreender políticas curriculares e seus discursos disciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares e;  

 Analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora, 

considerando a experiência da Escola Básica da Ponte.  

A abordagem a respeito da disciplinaridade, da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade foram essenciais no contexto de escrita da tese. Esclareço que 

entendo que esses conceitos, não são novos, no entanto, estão em constante 

movimento e efervescência nas discussões educacionais, emergindo como 

princípios e políticas curriculares. Para Paul (2015, p. 8): ―A emergência da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade pode ser um sinal associado à 

necessidade de transformação do paradigma dominante‖. Não obstante, a natureza 

epistemológica desses princípios é de ordem complexa, e tencionam um re/pensar 

às ciências e, sobretudo, as disciplinas e suas peculiaridades de fragmentação 

teórica e prática, pois:   

 
Esse princípio da complexidade remete às inter-relações entre as partes e o 

todo. As ciências, as disciplinas, enfrentam os conflitos dialéticos da ordem 

e da desordem e, desse modo, passam pelos processos negativos de 

desgaste e positivos de auto-organização, de acordo com a liberdade e o 

desenvolvimento complexo e emergente do conhecimento teórico. 

(TEIXEIRA, 2007, p. 67).  

  

De modo consequente, é sobre a educação escolar que recai a tarefa de 

organizar, conciliar, aproximar, distanciar, apropriar e transpor à prática os princípios 

que envolvem as diferentes áreas do conhecimento. Assim, é perceptível que há um 

enfrentamento na tentativa de viabilizar propostas pedagógicas que assumam, 

posturas, tendências criativas e inovadoras e que venham transcender a cultura 

disciplinar fragmentada e impregnada na sociedade.  

Gramsci (1982, p. 117) ao abordar a organização da escola e da cultura em 

seu tempo, já previa e observava que, em geral, ―[...] na civilização moderna, todas 

as atividades práticas se tornaram tão complexas, e as ciências se mesclaram de tal 

modo à vida, que toda atividade prática tende a criar uma escola para os próprios 

dirigentes e especialistas [...]‖. À vista disso, é preciso ter cautela, ao tratar das 
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terminologias, para que não sejamos direcionados a criar escolas que operam o 

ensino de forma a camuflar as disciplinas, através de metodologias ditas 

interdisciplinares e/ou transdisciplinares sem realmente configurarem a 

inter/trans/disciplinaridade, pois nota-se um crescente modismo descabido, que 

resulta em confusão epistemológica. Além disso, é preciso evitar o que Gramsci 

(1982) dizia sobre criar uma escola para si, para atender o dirigente e o especialista. 

A ideia romântica e utópica é que a escola seja de todos e para todos. Com isso 

Gramsci (1982) já apontava a ponta do iceberg:   

  
A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: 

escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

equanimemente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 

manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das 

capacidades de trabalho intelectual. (Ibid., p. 118).  

    

Gramsci (1982), ao pensar a escola unitária, sinalizava possíveis situações 

complexas e difíceis de ser superadas e/ou operacionalizadas em curto espaço de 

tempo. Assim, a maioria das escolas ainda enfrenta problemas permanentes que 

precisam ser considerados, reflexionados e planejados, como por exemplo, ter em 

seu quadro efetivo, professores que atendam as novas demandas da sociedade e, 

além disso, tais profissionais deveriam ser exclusivos, ter bons salários, curso de 

formação continuada e infraestrutura adequada para o desenvolvimento de suas 

práticas didático metodológicas.   

Talvez, considerando parte dessas questões, pudéssemos chegar próximos à 

escola única de Gramsci (1982, p. 121-122) e, assim mesmo, ainda precisaríamos 

rever os espaços, pois na perspectiva gramsciana a ―[...] escola deveria ser uma 

escola-colégio, com dormitórios, refeitórios, bibliotecas especializadas, salas aptas 

ao trabalho de seminário etc.‖. Adiante, complementa a sua teoria, dizendo que esse 

tipo de escola deverá ser ―[...] própria de grupos restritos, de jovens escolhidos por 

concurso ou indicados, sob sua responsabilidade, por instituições idôneas‖ (Ibid., 

p. 122).  

De fato, atualmente, existe esse tipo de escola citada por Gramsci, na qual 

são ofertadas possibilidades curriculares com diferentes metodologias e práticas 

pedagógicas voltadas para a aprendizagem do esporte (futsal, xadrez, patinação, 

natação etc.), música, dança, artes, teatro, oficinas, pesquisa, robótica entre outras 

opções. No entanto, em algumas instituições, é necessário passar por um processo 
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seletivo, como no caso das escolas federais e públicas. Já em outros casos, existem 

instituições privadas que ofertam essas possibilidades para os estudantes e, mesmo 

aquelas públicas que não ofertam, caso a família possua condições financeiras, 

existe a possibilidade de contratação desses serviços mediante matrícula e taxas 

mensais.  

Talvez uma das diferenças da escola de Gramsci (1982) em relação as atuais, 

seja a questão dos dormitórios. O que hoje já não é tão comum. É mais fácil 

encontrarmos escolas que ofertam turno integral, com espaços para a hora do 

soninho, do conto ou, espaços de visitação como sítios, clubes, academias e outros 

lugares conveniados a escola.   

Também existem instituições gratuitas, as quais estão desenvolvendo 

trabalhos semelhantes, que perpassam por essa perspectiva de integralidade do 

ensino e aprendizagem. Todavia, surge à dúvida de como esse tipo de escola realiza 

o seu processo de matrícula, há uma seleção? Escolas com essas pretensões 

curriculares e práticas não conseguem ofertar muitas vagas, até porque exigem 

espaços e profissionais que atendam aos estudantes qualitativamente. Logo, a oferta 

de matrículas, na maioria das vezes, não ultrapassam a 300 vagas.  

Além disso, esse tipo de escola desenvolve uma política curricular 

colaborativa, aberta e flexível, não operando na lógica de ciclos, turmas, anos e 

séries. Os alunos estudam juntos independente da faixa etária, isto é, considera-se o 

nível de desenvolvimento e interesse do estudante. Ademais, o tempo não é 

compartimentado por uma carga horária que sobrecarrega e estimula o ensino 

enciclopédico. O tempo escolar é integrado por blocos de estudos e/ou núcleos de 

ensino-aprendizagem, nessa perspectiva não são a quantidade de horas e períodos 

que contribuem na construção do conhecimento, mas a qualidade e a autogestão 

deles. Outro elemento de destaque deste tipo de escola, é o modo de ensino-

aprendizagem, o qual é permeado pela inter/trans/disciplinaridade.  

 
Assim, o ato didático e o currículo precisam ser trabalhados a partir de uma 

epistemologia pluralista que privilegie múltiplos olhares e compreensões, 

atenta, portanto, à multirreferencialidade. Os processos de ensino e 

aprendizagem não são alimentados apenas por conteúdos disciplinares, 

mas também por processos interdisciplinares e transdisciplinares, por 

conteúdos, saberes e informações que são provenientes de nossas relações 

com tudo aquilo que nos rodeia e que refletem as condições e os 

mecanismos culturais e sócio-históricos envolvidos. (MORAES, 2015, 

p. 159).   
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Desse modo, no decorrer da tese, pôde-se perceber que a Escola Básica da 

Ponte, apontou algumas dessas características, as quais são corresponsáveis por 

promover possibilidades na construção do conhecimento em diáspora. Ademais, 

percorri caminhos teóricos e práticos que sinalizaram que cada comunidade, cada 

região, cidade e país, são próprios e impregnados de diferentes identidades. Dito 

isso, creio que o caminho não é revestir a educação com uma nova padronização e 

homogeneização através de um conhecimento único, e sim que se possa ter 

diversificados contextos escolares, que promovam e construam conhecimentos em 

diáspora pelo mundo e que estes possam ser exemplos à sociedade, construindo 

projeções para se pensar a escola que queremos. Além disso, que seja uma escola 

para todos, considerando que todos tenham a oportunidade de aprender, 

respeitando suas particularidades, de modo que dizer ―todos‖, não signifique dizer 

―iguais‖.  

Contudo, mediante uma sociedade disciplinar, que valoriza o acúmulo de 

informações, torna-se um desafio a construção de projetos que fujam de uma cultura 

organizacional escolar historicamente construída. Na contemporaneidade, a 

construção destes projetos está condicionada por políticas públicas de cunho 

neoliberal que, de alguma forma, movimentam perspectivas educacionais voltadas 

para uma lógica de mercado globalizado. Isto é, a escola assume um caráter 

propedêutico. Parece evidente, como mostra Pérez Gómez (2015, p. 32) que essas 

políticas neoliberais alvitram para o ―[...] o desmantelamento do estado de bem-estar 

social e a concepção de educação não como um serviço público, mas como uma 

mercadoria de valor notável submetida, logicamente, à regulação das relações entre 

a oferta e a demanda‖. O certo é que hoje nos confrontamos com novos mecanismos 

de interdependência, e o neoliberalismo é um deles.  

A atual monopolização neoliberal, possivelmente terá uma nova roupagem, 

um novo signo, uma nova doutrina, uma nova filosofia de vida e de educação no 

contexto futuro, a qual será diferente do que é, e do que já foi no passado. Porque 

se vive um processo individualista e mercadológico, na visão de Macpherson (1978, 

p. 90) os cidadãos são tratados ―[...] como simples consumidores políticos e a 

sociedade política simplesmente como uma relação do tipo mercado entre eles e os 

fornecedores de mercadorias políticas‖. Essas relações também estão inerentes ao 
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processo educacional que, consequentemente, produz a necessidade de sempre 

buscar o novo, o atual, o diferencial.  

Estamos enfrentando uma insatisfação generalizada em relação aos 

processos academicistas e cartesianos de ensino-aprendizagem, o que impele a 

necessidade constante de modificar/transformar. Entendo que a mudança é inerente 

ao homem e com ela, sempre estará, sempre se buscará o ideal, que está 

condicionado a perspectiva histórica de cada tempo, de cada espaço, mas 

sobretudo, não poderá jamais borrar e apagar o que já se constituiu e se produziu no 

universo. Em concordância com o pensamento de Moraes (2015):  

  
Acreditamos que é preciso rever os marcos científicos da produção do 

conhecimento escolar e do conhecimento acadêmico, bem como os 

fundamentos pedagógicos das práticas docentes, no sentido de incorporar a 

complexidade, a multicausalidade, a multirreferencialidade, as emergências, 

a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Para tanto, será necessário 

enfrentar diferentes tipos de resistências que permeiam o pensamento 

hegemônico de nossas instâncias universitárias, resistências a algumas das 

ideias-guia que fundamentam uma possível reforma do pensamento 

educacional. (MORAES, 2015, p. 163).  
   

Assim, no decorrer dessa escrita, não se teve resistências e nem a pretensão 

de negar a disciplinaridade, a super especialização, as multi, as pluri, as inter e as 

teorias transdisciplinares e outras tantas que ainda virão. Contudo, conscientizou-se 

e se produziu um sentido de que é possível ampliar, aprofundar, movimentar, 

conviver, aproximar e por que não distanciar ou até mesmo discordar de que são 

plausíveis e cabíveis novas formas epistemológicas na condução do ensino para a 

materialização de aprendizagens significativas. Estas, não são uniformes, não são 

exclusivas, mas podem ser compartilhadas em seu contexto histórico, transformando 

a sociedade que lá estiver inserida.   

Talvez o que esteja ausente em tudo isso que foi dito, seja a condição da 

consciência e da transposição do papel individual na conjuntura coletiva, talvez esse 

nível de consciência, ainda seja silenciosa, misteriosa ou imperceptível e latente no 

ser humano, um processo em descoberta que cabe exclusivamente a cada indivíduo 

reconhecer e materializar.   

  
Daí a importância da transdisciplinaridade nutrida por uma visão complexa 

da realidade como atitude epistemológica, como princípio e como 

metodologia aberta de construção do conhecimento, como ferramenta 

capaz de assegurar o espaço de interconexão disciplinar, de uma educação 

intercrítica e intercultural, nutrida por uma pluralidade de olhares, 
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linguagens, compreensões e percepções da realidade que destroem todo e 

qualquer dogmatismo, fundamentalismo e pensamento unívoco. Algo que 

nos ajuda a compreender não só que o ser humano, em sua 

multidimensionalidade, escapa a todo recorte de natureza disciplinar, mas 

também que a educação, como ação transformadora das diversas 

dimensões constitutivas da vida, acontece a partir da integração do que 

ocorre nos mais diferentes níveis de materialidade do objeto, seja ele de 

natureza física, biológica, social, seja de natureza cultural, psicológica e 

espiritual. (MORAES, 2015, p. 31-32).   
  

É por estes caminhos de desvelamento que a tese se constituiu em seis 

capítulos: O capítulo I é este, que fez uma integração entre prefácio, trajetórias e as 

palavras iniciais subjacentes a tese. Uma breve apresentação ao estilo sinóptico que 

também se desloca na perspectiva de contextualizar os motivos, as leituras, os 

interesses e curiosidades que permearam o estudo.  

Já o capítulo II – Princípios (episte)metodológicos inacabados da 

pesquisa, percorreu um caminho reflexivo sobre as diversas posturas que podem 

ser assumidas pela investigadora, bem como, suas escolhas teórico-metodológicas, 

momento em que o eu escrevente dialoga com outros pesquisadores-interlocutores, 

emergindo contribuições, promovendo argumentos, organizando refutações e, acima 

de tudo, estimulando originalidade a pesquisa na perspectiva de construção e 

desenvolvimento de um campo teórico próprio, simbólico e permeado de sentidos 

para quem o produziu (BOURDIEU, 2004; MARQUES, 2001). Por isso, são 

princípios (episte)metodológicos que estão inacabados e que estão constantemente 

sendo repensados na pesquisa, é o aprender e re/aprender sempre. É um processo 

discursivo qualitativo que incorpora na escrita, a interpretação, o reescrever, re/criar, 

o desapropriar, apropriando-se criativamente, na perspectiva de produzir um estudo 

original. Esse foi um dos meus grandes desafios, o de me reconhecer como 

pesquisadora, perceber os sentidos do meu estudo e trabalho, momentos em que fui 

movida a pensar sobre a produção/criação do meu próprio conhecimento 

transcendendo e concluindo que esse movimento também gera autoconhecimento. 

Além disso, é um capítulo que apresenta o corpus analítico: desenhando os 

caminhos para a produção de dados, traçando os contextos e o lócus de pesquisa, 

bem como, os sujeitos envolvidos e o redirecionamento necessário à produção dos 

dados.   

Na sequência, o capítulo III – Disciplinaridade e movimentos 

inter/trans/disciplinares: uma abordagem histórica, tornou-se potência para o 
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desenvolvimento da tese, porque problematizou a concepção histórica da produção 

do conhecimento, a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na 

perspectiva da historicidade. Nesse sentido, a compilação e as principais definições 

que transcorreram historicamente, possibilitaram a circularidade de conceitos, 

permitindo perceber como ocorreu à passagem de uma concepção de educação à 

outra de forma crítica.   

O capítulo IV – Políticas públicas curriculares: concepções, contextos e 

discursos, teve por finalidade, compreender políticas curriculares e seus discursos 

disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Se o capítulo III de modo geral 

abordou conceitos sobre o disciplinar, interdisciplinar e o transdisciplinar, no capítulo 

IV esses conceitos se articularam com outros, como por exemplo: os conceitos de 

políticas públicas educacionais, políticas curriculares, políticas curriculares 

prescritivas e políticas curriculares colaborativas. No referido capítulo, foram 

sublinhadas, em linhas gerais, as concepções sobre políticas públicas educacionais 

e o contexto de regulação e interdependência multilateral das principais agendas 

mundiais, ou seja, buscou-se entender o que são as políticas, como ocorre a sua 

processualidade, quais as suas finalidades e de que forma elas se materializam em 

ações no espaço escolar. Houve também a intenção de sinalizar aspectos macro das 

políticas que se movimentam na e através das perspectivas neoliberais e 

globalizantes. Dessa forma, conseguiu-se traçar alguns indicativos que influenciam 

direta e indiretamente nas questões micro, sobretudo, na gestão escolar e no 

direcionamento das políticas curriculares. Também neste capítulo, as análises dos 

dados produzidos na pesquisa — permeadas no estudo de caso — se entrelaçaram 

com os aportes teóricos revelando uma comunicação e diálogo significativo que se 

fortaleceu no capítulo V.  

O capítulo V – Conhecimento em diáspora: Im/possibilidades para 

escolas inovadoras objetivou, analisar as im/possibilidades na construção do 

conhecimento em diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. 

Foram analisadas as impossibilidades na construção do conhecimento em diáspora, 

através da percepção da organização escolar de tradição e cultura impregnada pelos 

movimentos históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar, 

reforçando a visão e a repercussão das políticas curriculares prescritivas. Em 

contrapartida, as escolas inovadoras e alguns exemplos anunciaram, no capítulo V, 
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as possibilidades de construir conhecimento em diáspora em especial a experiência 

da Escola Básica da Ponte. Ao elencar a escola inovadora, parti do entendimento, 

direcionando a reflexão e o diálogo para outro tipo de contexto educativo, 

especialmente distinto da escola tradicional. Significou perceber algumas 

possibilidades que mudaram, atualizaram e transformaram a cultura organizacional 

da escola, exemplos de experiências educativas que emergiram com um novo 

discurso, com uma proposta pedagógica que se distanciou da tradição e da cultura 

impregnada em relação as escolas dos séculos passados e algumas ainda 

remanescentes na contemporaneidade.  

Para finalizar, nas Considerações: uma construção de conhecimento em 

diáspora, desenvolvi a prática da aprendizagem, a qual é base para a inovação 

educativa e que emergiu durante o estudo. Como exemplo, o processo de 

autoavaliação, no qual realizei uma retomada sobre todo o processo investigativo.  

Na perspectiva de anunciar alguns caminhos que foram sendo construídos na 

tese, apresento dois mapas mentais (Figura 2 e 3) que representam simbolicamente 

a trajetória de reflexão e discussão que perpassa a tese e que estão encadeados 

com o título, categorias de análise e as palavras anunciadas e representadas na 

formação e desenho da imagem cartográfica do Mapa Múndi na capa9 e contracapa, 

movimentando a perspectiva sobre as políticas curriculares e promovendo 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora.  

A interpretação fica a cargo do leitor, de sua imaginação, de suas recordações 

e, a partir do aprofundamento da leitura.

                                                           
9
 A capa e contracapa foram elaboradas pela autora. As palavras que formam a simbologia 

cartográfica – mapa do mundo estão presentes no desenvolvimento da escrita da tese. Na abertura 
de cada capítulo é apresentada a imagem de um dos continentes, na perspectiva de representar a 
dispersão do conhecimento. 
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Figura 2 – Mapa mental sobre a cultura organizacional a partir da velha lógica tradicional. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 3 – Mapa mental sobre a cultura organizacional a partir da inversão do modo de ensinar e aprender. 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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2 PRINCÍPIOS (EPISTE)METODOLÓGICOS INACABADOS DA PESQUISA 
 

 

A construção teórico-metodológica é um dos momentos mais difíceis e 

desafiador para o pesquisador, porque, provoca inquietações em relação às 

escolhas, bem como, condiciona o compromisso e a necessidade de aprofundar e 

sistematizar epistemicamente a pesquisa, na tentativa de se perceber pesquisador 

e, sobretudo, visualizar desde onde se investiga (BORDIEU, 2004; MILLS 1975; 

TELLO; ALMEIDA, 2013).  

Por outro lado, ao mesmo tempo em que estas inquietações vão se 

modificando e se movimentando, promove-se a materialização da pesquisa, bem 

como, a organização do espaço científico coerente que sustenta referencial teórico 

com potencialidade conceitual, produzindo discursos sobre a realidade investigada 

de forma qualitativa. Para Marques (2001, p. 21), esse processo é um movimento 

que articula o ―pesquisador-que-escreve‖, pois: 

 
Dessa forma, a escrita não tem simplesmente uma história, ela possui 
historicidade, isto é, a capacidade de produzir-se e produzir seu próprio 
campo simbólico, social e cultural, de constituir-se na constituição da 
história, a sua e a geral, e na ruptura com as formas que criou. É o escrever 
que constitui a escrita em sua função primeira de significante, depois de 

produtora de sentidos. (Ibid., 2001, p. 41). 
 

É neste sentido que Marques (2001, p. 41), lembra que a ―[...] escrita precede 

o escrever‖, porque: ―É o escrever que imprime significância à escrita [...]‖, além 

disso, não se está considerando ―[...] a escrita como mera transcrição gráfica da fala, 

mas como negociação de sentidos com interlocutores outros [...]‖ (Ibid., 2001, p. 42). 

O ato de escrever é um movimento que mobiliza sentidos, transmite mensagens, ou 

seja, é um dos caminhos representativos da linguagem. Tem-se assim, um processo 

compartilhado de interação, interpretação, objetividade e por vezes impregnada de 

subjetividade de quem escreve. Compartilhada no sentido que não se escreve 

sozinho, principalmente no espaço acadêmico, em que se tem constantemente a 

companhia de autores que compõe o referencial teórico da pesquisa.  

Esse compartilhamento é intitulado por Marques (2001, p. 98) como a ―[...] 

convocação de uma comunidade argumentativa‖, momento em que o escrevente 

dialoga com outros pesquisadores-interlocutores, emergindo contribuições, 
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promovendo argumentos, organizando refutações e, agregando originalidade a 

pesquisa, na perspectiva de construção e desenvolvimento de um campo teórico 

próprio, simbólico10 e permeado de sentidos para quem o produziu (BOURDIEU, 

2004; MARQUES, 2001).  

Ademais, na construção de conhecimento, é preciso considerar o contexto 

pesquisado na sua complexidade, tendo como base anterior a qualquer método de 

pesquisa, o conhecimento dos aspectos sociais, históricos e culturais do fenômeno 

que se pretende pesquisar. Ainda, o pesquisador, ao selecionar suas abordagens e 

inserções no ambiente a ser pesquisado, carrega consigo suas próprias crenças, 

dogmas e paradigmas. Atribuiu-se que: 

 
O analista e a folha de papel facilitam a participação do 
analisando/escrevente na construção de uma narrativa cujos capítulos se 
encaminham a finais desconhecidos mesmo depois de serem escritos. 
Nessa narrativa nunca completa, a coerência se faz critério operativo de 
verdade, uma das muitas possíveis, pois cada um tem lá suas verdades, 

elas mesmas mutantes de contínuo. (MARQUES, 2001, p. 38, grifo meu). 

 

Além disso, o pesquisador não é neutro, ele faz suas escolhas, elenca 

autores que dialogam e potencializam o movimento do seu trabalho, 

consequentemente transversaliza o campo da pesquisa. Desse modo, se o 

pesquisador se eximir da sua responsabilidade ética e não empregar postura 

crítica/reflexiva estará condicionando à mera reprodução, o que deslegitimaria os 

pressupostos que fundamentam o princípio da pesquisa. 

Com isso entendo que pesquisar requer atitudes autocorretivas, esforços 

intelectuais, disciplina, articulação, posicionamento crítico, autenticidade e, 

especialmente, escolhas teóricas e metodológicas. Ou seja, requer postura 

epistemetodológica para o desvelamento da produção comunicativa em forma de 

texto escrito. É por esse viés que o capítulo se desenvolve, um delineamento da 

conjuntura do eu pesquisadora e suas imbricações no campo de estudo, uma 

mistura do eu pessoal com o profissional, de forma que o estudo de caso por vezes 

se desliza na narrativa autobiográfica, mesmo sem a intenção teórica de percorrer 

este caminho.  

                                                           
10

 Entendo que o escrever opera na estrutura simbólica, porque é uma forma de expressividade 
comunicativa, um caminho linguístico gráfico. Assim, como Marques (2001, p. 37) entendo ―[...] por 
símbolo não o sinal qualquer, mas o sinal significante de muitos sentidos possíveis‖. Compartilho da 
ideia de Marques (2001, p. 38) que percebe a potencialidade da escrita, a qual se configura ―[...] 
como passagem da materialidade da letra para a significância que lhe confere a oralidade‖.  
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2.1 POSTURA EPISTEMETODOLÓGICA 
 

A expressão epistemetodologia (TELLO, 2012) sustenta que a pesquisa está 

alinhada a um conjunto de situações que englobam teorias, conceitos, técnicas, 

ações, análises e interpretações. Somando esses elementos, estar-se-á realizando a 

construção do conhecimento de forma indissociável das ações, sejam elas técnicas, 

objetivas e/ou subjetivas. Assim, a terminologia proposta por Tello (2012) refere-se 

ao estudo do conhecimento e do método. Tello (2012) enfatiza que as pesquisas são 

permeadas pelo Enfoque das Epistemologias da Política Educativa (EEPE) e estes 

estão correlacionados ao campo metodológico. Assim, o ato de identificar o EEPE 

ajuda, a posteriori, em uma definição da perspectiva epistemetodológica e, ao 

mesmo tempo, incentiva o olhar atento em relação a produção e/ou reprodução do 

conhecimento, organizado em um conjunto de categorias, a saber: perspectiva 

epistemológica, posição epistemológica e perspectiva epistemetodológica (TELLO, 

2012).  

Compreendo que, a primeira, perspectiva epistemológica, é uma espécie de 

cosmovisão que o investigador assume para orientar/guiar a investigação, por 

exemplo, a pesquisa pode ser orientada/guiada através do conhecimento do ―[...] 

marxismo, neo-marxismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, existencialismo, 

humanismo, positivismo e pluralismo [...]‖ (TELLO, 2012, p. 57).  

  Já o posicionamento epistemológico configura-se como as correntes teóricas 

próprias que o pesquisador assume. A fim de exemplificar, o pesquisador pode 

aproximar-se de uma perspectiva epistemológica marxista com posicionamento 

epistemológico crítico. Percebe-se, assim, que o posicionamento é o adjetivo da 

perspectiva (TELLO, 2012). 

Em relação à última categoria, a epistemetodologia, Tello (2012) a define 

como o momento metodológico no qual o investigador organiza e opta por uma ou 

outra metodologia, que concomitantemente estabelece relação epistêmica com a 

temática investigada pelo pesquisador. Pois: 

 
[...] No consideramos a los ―enfoques metodológicos‖ como meros 
instrumentos sea de recopilación, sea de análisis de la información. Sino 
como el ―método del logos‖, esto es el modo de pensar el logos. Por tal 
razón preferimos hablar de epistemetodología, categoria en la que 
confluyen la presentación de método y la posición epistemológica del 
investigador. Consideramos que un enfoque metodológico posee uma 
epistemología, pero a los efectos de la distinción de uso común, preferimos 
este último término: epistemetodología [...]. (TELLO, 2012, p. 58). 
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Tomado por esse ângulo pode-se dizer que o pesquisador passa a pensar de 

onde, como e para quem se produz o conhecimento (BOURDIEU, 2004; TELLO, 

2012). Além disso, os pressupostos epistemetodológicos que estão subjacentes à 

investigação contribuem para a percepção relacional entre método e teoria, entre 

posicionamento e perspectiva epistemológica, entre pesquisador e campo científico 

e, sobretudo entre pesquisador e sua práxis11. 

Assim, considerando que o universo acadêmico estabelece alguns critérios 

para o desenvolvimento da pesquisa, compreendo que há múltiplos modos de 

observar e analisar determinados fenômenos, sejam eles sociais, políticos, 

históricos, educacionais etc. Desse modo, entendo que a experiência como 

pesquisadora contribuiu para o movimento de selecionar ou descartar excessos e 

equívocos em demasia, possibilitando, através da prática, a aprendizagem para 

além de métodos e técnicas. 

Por isso, a elucidação desses aspectos possibilita refletir sobre o processo 

que envolve e produz a dimensão prática entre o fenômeno e a pesquisadora, por 

meio de escolhas teórico-metodológicas.  

Desta forma, essas discussões ganham vicissitude e refletem o quanto o eu 

sujeito pesquisadora teve de se comprometer com seu trabalho, delineando a 

relação para com a produção epistemológica da pesquisa. Todavia, sublinho que 

não basta apenas o eu pesquisadora instituir sentido ao meu trabalho intelectual, eu 

também preciso estabelecer consciência histórica, ou seja, o eu pesquisadora, 

fenômeno, pesquisa e resultados não estamos dissociados do nosso tempo, espaço 

e do conjunto de relações e ações humanas, por isso, a neutralidade acaba 

inexistindo (TRIVIÑOS, 2008).     

Essa percepção já vem sendo discutida por pesquisadores, como: Gatti 

(2002), Triviños (2008) e Tello (2012), os quais trazem proposições sobre o 

processo que movimenta o campo da pesquisa em política educacional e dialogam 

no sentido de imprimir a perspectiva das abordagens teórico-metodológicas que 

materializam um ciclo de pesquisa e de construção epistêmica. 

Deste processo, emana o empoderamento para a legitimação da pesquisa, 

produção dos dados e sua relevância para a sociedade, não que esta, seja 

                                                           
11

 Gamboa (2013, p. 75) com base na teoria marxista, diz que: ―A práxis significa reflexão e ação 
sobre uma realidade buscando sua transformação; transformação orientada para a consecução de 
maiores níveis de liberdade do indivíduo e da humanidade em seu trajeto histórico (interesse crítico)‖. 
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legitimada como verdade, pois se sabe que qualquer tipo de pesquisa se constitui 

possibilidade de diálogo e interpretação sobre determinado assunto.  

Para Marques (2001, p. 83): ―A materialidade do texto o torna público, 

acessível, livre do contexto em que foi produzido e dos limites do tempo, na 

perspectiva de cada novo leitor ou do mesmo leitor em situação outra‖. Em Marques 

(2001) a criatividade é um critério que se movimenta na escrita, pois mesmo 

sabendo que o tema de uma pesquisa não será verdadeiro, este de alguma forma 

estará ―[...] ancorado na estrutura subjetiva, corporal do desejante. Não pode o tema 

ser imposição alheia. Deve-se ele tornar paixão, desejo trabalhado, construído pelo 

próprio pesquisador‖ (MARQUES, 2001, p. 92). Assim, de certa forma, a criatividade 

está intrínseca na construção, uma incessante e continua busca por dinamizar e 

potencializar o conhecimento. Destarte, acredito que: 

 
À criatividade e persistência do pesquisador se devem a unidade de seu 
estilo, não a regras pré-definidas. Na pesquisa, como em toda obra de arte, 
a segurança se produz na incerteza dos caminhos. Aqui também muito 
tempo se perde e muitas angústias se acumulam à procura de um método 
adequado e seguro. É como enfiar-se numa camisa de força por medo da 
livre-expressividade, como engessar membros que melhor se fortaleceriam 
no livre-exercício. (MARQUES, 2001, p. 114).  

 

Por vezes, ao produzir um trabalho científico, nos deparamos com o medo de 

nos expressar livremente, acabamos por limitar e até mesmo nos enquadrar, o que 

acaba nos colocando em uma espécie de ―[...] camisa de força [...]‖ (MARQUES, 

2001, p. 114). Como coloca Marques (2001), o medo e as angústias, sobrepõem a 

criatividade, como um alerta de prudência, além do que engessa e condiciona a uma 

constante insegurança em relação aos escritos investigativos.  

Ainda, o pesquisador, ao selecionar suas abordagens e inserções no 

ambiente a ser pesquisado, carrega consigo suas próprias crenças, dogmas e 

paradigmas, o que dificulta a correlação e a separação entre o que já foi dito e o que 

se propõe construir como conhecimento e conceito novo, talvez porque, tenha-se 

apoderado das leituras ou tenha lido e interpretado de outra forma. Ao mesmo 

tempo, se o pesquisador se eximir da sua responsabilidade criativa, ética e não 

empregar postura crítica e reflexiva, estará condicionando à mera reprodução, o que 

deslegitimaria os pressupostos que fundamentam o princípio da pesquisa, pois 

segundo Gil (2002) se alguém pesquisa é porque pretende descobrir algo, inventar, 

propor e/ou aprofundar algo já preestabelecido. Ou seja, o pesquisador vive um 
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conflito, entre o que gostaria de fazer e o que deve ser feito de forma padronizada e 

categorizada como científico. 

Torna-se necessário destacar o que Triviños (2008, p. 129) diz, sobre os 

pesquisadores qualitativos, pois estes estão ―[...] preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados e o produto‖. Assim, entendo que o caráter 

processual da investigação viabiliza o desenho de profícuas inter-relações com os 

fenômenos, pesquisador e futuros interpretes, potencializa e transforma a realidade, 

independentemente dos resultados, pois no desenvolvimento e na finalização do 

estudo já não seremos os mesmos do início, de alguma forma o processo nos 

modificará. 

Naturalmente, em geral, sob o ângulo qualitativo, o pesquisador imprime sua 

postura epistemetodológica, define e denomina a pesquisa, podendo ser um: estudo 

etnográfico, estudo de campo, pesquisa participante, pesquisa-ação, estudo de 

caso, entre outros tipos de pesquisa que representa o enfoque qualitativo 

(TRIVIÑOS, 2008). Neste sentido, observo que há uma elasticidade do enfoque 

qualitativo, que surgiu na década de 70 e aos poucos vai se consolidando em 

diferentes contextos e áreas do conhecimento. 

 
A pesquisa qualitativa leva a sério o contexto e os casos para entender uma 
questão em estudo. Uma grande quantidade de pesquisa qualitativa se 
baseia em estudos de caso ou em séries desses estudos, e, com 
frequência, o caso (sua história e complexidade) é importante para entender 
o que está sendo estudado. (FLICK, 2009, p. 9). 

 
Em se tratando de um processo investigativo de tese, cabe mencionar que um 

dos primeiros obstáculos que se opera na elaboração de uma pesquisa é a ―[...] 

necessidade de delimitar a abrangência do enfoque qualitativo, sua generalidade e 

sua especificidade [...]‖, bem como, as ―[...] bases teóricas que orientam o 

pesquisador‖ (TRIVIÑOS, 2008, p. 124). Além disso, tais definições nem sempre 

aparecem claras na escrita, mas podem estar subjacentes, de forma que se tornarão 

perceptíveis na leitura, interpretação e na produção final do trabalho. 

Frigotto (2011a, p. 36) nos alerta, ―[...] se o processo de conhecimento nos 

impõe a delimitação de determinado problema, isto não significa que tenhamos que 

abandonar as múltiplas determinações que o constituem‖. Aliás, considero que a 

razão inicial para o desenvolvimento de uma pesquisa seja o interesse do 

pesquisador, isto é, o meu interesse para com o meu problema inicial, bem como, o 

desejo de reflexão e estudo sobre os assuntos que estão envoltos ao tema, 
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respeitando a evolução teórico-metodológica e principalmente o processo de 

amadurecimento do escrevente/pesquisador.  

Do mesmo modo, problematizar ―como os movimentos históricos dos 

modos de produção do conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas 

curriculares e promovem im/possibilidades na construção do conhecimento 

em diáspora?” favorece a realização de um tipo de pesquisa qualitativa: o estudo 

de caso.  

Ao tratar sobre o estudo de caso, Yin (2015) salienta que este não é apenas 

uma forma de pesquisa qualitativa, vai além, porque desperta o interesse em 

compreender fenômenos sociais de ordem complexa. Assim, pode-se focar num ou 

mais casos contemplando aspectos administrativos, organizacionais, desempenho 

escolar, contexto escolar, práticas pedagógicas e demais relações entre instituições, 

indivíduos ou grupos, o importante é que o investigador tenha seu propósito definido 

ao eleger o lócus de estudo. Para Yin (2015, p. 17) o estudo de caso permite 

investigar ―[...] um fenômeno contemporâneo (o ―caso‖) em profundidade e em seu 

contexto de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto puderem não ser claramente evidentes‖.  

Embora não seja regra evocar pontualmente a delimitação do enfoque 

teórico-metodológico, não se pode negar que ao estabelecer um ciclo de pesquisa 

qualitativa, estar-se-á direcionando o estudo para as escolhas teóricas 

argumentativas que contribuem para a fluidez do texto escrito. Frigotto (2011a) 

revela que isso não significa que, ao delimitar o foco da investigação, estar-se-á 

trabalhando para a fragmentação e a limitação arbitraria do fenômeno estudado, 

abandonando as múltiplas concepções que constituem o processo de conhecimento 

sobre determinado tema. Ao contrário, o delimitar, movimenta a reflexividade e as 

potencialidades materiais entrelaçadas ao mundo real.  

De outra parte, à medida que se multiplicam as temáticas, posturas 

epistemetológicas e frentes de pesquisa, se redimensiona o olhar do pesquisador, 

uma vez que, não se limita os pressupostos teóricos, mas produz-se um diálogo 

profícuo com as realidades investigadas. Ou seja, entendo que de nenhuma forma 

abandona-se o rigor científico, mas sensibiliza-se em construir uma identidade do 

sujeito pesquisador, sendo o mesmo copartícipe de seu processo auto/formativo.   

Cabe, então, ressaltar que neste processo de autoformação, as proposições 

teóricas sobre os fenômenos educacionais são indissociáveis dos fenômenos sociais 
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e históricos. Essas relações desvendam novos aspectos da realidade e concatenam-

se com o desenhar metodológico. Isso coloca em perspectiva que no ciclo da 

pesquisa: ―Os homens são os produtores das suas representações, ideias etc. [...]‖ 

(MARX; ENGELS, 2009, p. 31).  

Nesta releitura de Marx e Engels (2009, p. 31), está transpondo-se para a 

uma concepção materialista da história12 do ser social e de consciência social, em 

que: ―A produção das ideias, das representações, da consciência está em princípio 

diretamente entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio material dos 

homens, linguagem da vida real‖. Na perspectiva epistemológica marxista, essas 

interlocuções podem construir conhecimento, desde que concomitantemente seja 

considerado o contexto pesquisado na sua complexidade, tendo como base anterior 

a qualquer método de pesquisa, o conhecimento dos aspectos sociais, históricos e 

culturais do fenômeno que se pretende pesquisar.  

Kuenzer (2011) ao mencionar a dimensão práxica da produção, toma os 

apontamentos do marxismo que: 

 
[...] relaciona sujeito e objeto na base real em que eles são unificados na 
história: o movimento do pensamento ocorre através da atividade histórica 
do homem em seu conjunto, havendo uma coincidência plena entre sujeito 
e objeto; através da prática, no transcurso da história, vão se constituindo, 
através da relação, o sujeito enquanto objetivado, e o objeto enquanto 
subjetivado, deixando de ser objeto em si. Assim, o pensamento torna-se 
objetivo, e as leis do pensamento coincidem com as leis do objeto. (Ibid. 
2011, p. 60)  

 
Nessa caminhada processual, nenhum fenômeno social está desvinculado de 

fatores externos. Ademais, ao construir conhecimento, se faz necessário tomar por 

base inicialmente o conhecimento da realidade que se pretende transformar (MARX; 

ENGELS, 2009; FRIGOTTO, 2011b; KUENZER, 2011). Ao considerar estes 

argumentos, entendo que a materialidade histórica é potência para desvelar novos 

aspectos em qualquer tempo, pois a materialidade produzida na historicidade 

humana permite apreender que, diferentes momentos, promovem novas 

articulações, podem reforçar antigas e criar novas ideias, produzir dados, e, 

sobretudo, intervir na realidade, mesmo que, a transformação não seja significativa e 

global, sempre será um processo auto/trans/formativo em que seremos copartícipes. 

                                                           
12

 As bases do materialismo histórico aparecem pela primeira vez na obra ―A ideologia Alemã‖ uma 
produção conjunta de Marx e Engels, escrita entre 1845-1846. Para Triviños (2008, p. 51) ―O 
materialismo histórico é a ciência filosófica do marxismo que estuda as leis sociológicas que 
caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da prática social dos homens, no 
desenvolvimento da humanidade‖. 
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2.2 CORPUS ANALÍTICO: DESENHANDO OS CAMINHOS PARA A PRODUÇÃO 
DE DADOS 

 

A produção de dados não está limitada apenas na referência de identificação 

e/ou seleção do lócus e de um objeto de pesquisa, ao contrário, é uma referência 

que possibilita a construção de um corpus que irá desenhar os caminhos da 

pesquisa qualitativa (FLICK, 2009). Por conseguinte, na constituição deste corpus, 

convidam-se pessoas, a fazer parte deste processo, selecionam-se lugares, 

fenômenos, documentos, situações e diferentes materiais, com o intuito de produzir 

dados, informações, conhecimentos que ajudam elucidar as análises, tornando-se 

um movimento de transformação tanto para a pesquisadora, quanto para os seus 

sujeitos.  

Flick (2009, p. 52) ressalta que ―[...] esse corpus pode ser estabelecido em um 

momento no início da análise e pode ser redesenhado durante seu progresso e 

segundo as lacunas no material ou análise até então‖. Ou seja, o corpus é flexível. 

No mesmo sentido se expressa Triviños (2008, p. 131), dizendo que ―[...] a coleta e a 

análise dos dados não são divisões estanques. As informações que se recolhem, 

geralmente, são interpretadas e isto pode originar a exigência de novas buscas de 

dados‖. Sem dúvida, este desenhar dos possíveis lugares, pessoas, documentos e 

materiais, são momentos a priori da pesquisa. 

Assim, mesmo estabelecendo a priori uma possível hipótese de tese, um 

problema, e determinados objetivos, estar-se-á em constante movimento no campo 

de produção dos dados e da análise, porque o processo de pesquisa qualitativa: 

 
[...] não admite visões isoladas, parceladas, estanques. Ela se desenvolve 
em interação dinâmica retroalimentando-se, reformulando-se 
constantemente, de maneira que, por exemplo, a Coleta de Dados num 
instante deixa de ser tal e é Análise de Dados, e esta, em seguida, é veículo 
para nova busca de informações. (TRIVIÑOS, 2008, p. 137).  

 

Considerando a flexibilidade do corpus analítico pré anunciado em projeto de 

qualificação da tese e o redirecionamento da pesquisa no decorrer do estudo, pude 

confirmar as questões tratadas por Flick (2009) e Trivinõs (2008), pois na trajetória 

do processo de escrita e produção de dados foi necessário redesenhar e reformular 

as intenções de pesquisa e seleção do fenômeno estudado. O que se tinha a priori 

foi sendo analisado, discutido e revisitado, especialmente no que tange aos lócus da 

pesquisa, sujeitos, documentação, entrevistas e observação direta.  
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No início da pesquisa em 2015, tinha como pretensão trabalhar com estudo 

de multicasos, considerando o contexto de possibilidades da Escola da Ponte 

(Portugal) e Escola Ayni (Rio Grande do Sul). Durante o ano de 2016, realizei a 

organização e a projeção da pesquisa, idealizando alguns caminhos teóricos-

metodológicos, e qualificando em outubro as primeiras premissas da tese. 

Os motivos que me levaram a escolha dos dois casos justificavam-se pelo 

fato de que, a Escola Básica da Ponte atualmente situada em S. Tomé de Negrelos, 

pertencente ao Agrupamento de Escolas do Ave, distrito do Porto em Portugal, foi 

fundada em 1976, o que ao me ver sustentava a ideia de ser uma escola modelo 

inovador13 em processo de consolidação por mais de duas décadas. Além disso, a 

Escola da Ponte passou e passa a ser um fenômeno que desperta curiosidade e 

interesse investigativo, por se constituir como uma escola pública que tem atuação 

                                                           
13

 Cabe esclarecer que este é o meu ponto de vista em relação a Escola Básica da Ponte. Ademais, 
existem artigos e reportagens sobre a potencialidade pedagógica da Escola, o constrói uma margem 
para interpretar que ela é um modelo inovador. No Brasil, há uma publicação baseada em 
observações e pesquisas que traz a Ponte na conjuntura da educação inovadora (GRAVATÁ, A. et. 
al., 2013). No entanto, é preciso fazer algumas ressalvas, pois embora a referida instituição tenha 
trilhado uma trajetória de referência e exemplo não só no Brasil, mas em outros países do mundo, 
inclusive como fonte de inspiração para outras escolas, ela infelizmente por algumas vezes não 
recebe todo este prestígio na localidade do Porto, em Portugal. Digo isso, porque, em meus relatos 
de observação, escrevo estas impressões. Muitas pessoas não conhecem a Escola, não sabem nem 
onde esta localizada, algumas me relataram que nunca se quer ouviram falar. Igualmente, é 
pertinente sinalizar que em termos de discussão na área da educação, ela gera dúvidas em alguns 
pesquisadores, principalmente sobre sua efetividade, visto que, é a única Escola de Portugal que 
possuí um contrato de autonomia com o Governo Português. Até alcançar essa conquista, a Ponte 
passou por um período de marginalização por parte da comunidade e do poder público, mas não 
desistiu de enfrentar e lutar pela promoção de uma educação que contestava o convencional e o 
tradicional. E, é por isso, que conseguiu se manter ao longo destes mais de 40 anos de história 
didático-pedagógica (PACHECO, 2015). Morais (2017, p.95) destaca que: ―Não deixa de ser curioso 
como meio mundo anda à procura dos modelos de educação do futuro e, em Portugal, a abordagem 
diferenciada da Escola da Ponte continua desconhecida, ignorada, ou apenas tolerada‖. Assim, 
entendo que é um modelo inovador, essencialmente para mim que vivenciei um modelo oposto e 
extremamente fragmentado na área da educação. Neste sentido, alerto ao leitor, sobre dois pontos 
importantes: primeiro, a tese não segue o caminho de imprimir valor negativo ao processo histórico 
da Escola Básica da Ponte, o que talvez em uma leitura e interpretação possa transparecer como um 
encantamento romântico em relação às observações diretas/livres, dados produzidos e analisados 
nas entrevistas, embora talvez seja isso mesmo, pois realmente fiquei encantada com o que observei 
e li a respeito da Escola. O segundo ponto, diz respeito a ausência de uma visão do sujeito português 
em relação a Escola da Ponte, uma vez que, não foi possível a realização de entrevista com a 
coordenação, professores, alunos e famílias que vivem a experiência diária na Escola. Nas 
observações diretas/livres, só foi permitido observar e anotar, não era possível conversar com os 
alunos, por exemplo, e os professores também não se mostraram solícitos a participar da pesquisa, 
pelo fato de a Escola seguir o protocolo burocrático imposto pelo Ministério da Educação de Portugal. 
Desse modo, posso dizer que a tese imprime uma perspectiva de olhares brasileiros, o meu de 
pesquisadora curiosa, o do professor Luiz Henrique, o da Ana e de sua família.  Outrossim, todos nós 
deslumbrados com as possibilidades de construir conhecimento, a partir de outra perspectiva que não 
só a disciplinar, mas também inter e transdisciplinar, pautado na promoção de modelo diferente do 
que conhecemos em nossas realidades de vivência em escolas brasileiras de cultura organizacional 
tradicional.     
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educacional a mais de quarenta anos, contemplando uma cultura organizacional 

diferenciada e que não segue a lógica convencional.  

A Escola da Ponte, possuí uma cultura organizacional diferenciada, porque é 

a única instituição em Portugal que segue um contrato de autonomia entre seus 

alunos, professores, pais e Estado. Em relação à caracterização da Escola Básica 

da Ponte, o contrato de autonomia esclarece que é uma escola pública que, desde 

1976, procura: 

 
[...] um sentido próprio na qualidade de educação que promove. 
Enquadrada num paradigma de racionalidade emancipatório foi, ao 
longo dos anos, desenvolvendo referenciais organizacionais, pedagógicos e 
metodológicos, construídos numa cultura reflexiva que instituiu internamente 
e que fundamentou e fundamenta, a sua autonomia. Abrangendo apenas 
os 1º, 2º e 3º ciclos, a Escola da Ponte apresenta-se com práticas 
educativas que se afastam do modelo tradicional. Está organizada segundo 
uma lógica de projeto e de equipa, estruturando-se a partir das interações 
entre os seus membros. Devido à sua especificidade, esta escola é 
procurada por diversas famílias dos concelhos limítrofes, de outras regiões 
do país e até mesmo de outros países. A partir do ano letivo de 2013/2014, 
a Escola da Ponte alargará a sua oferta educativa à educação Pré-Escolar. 
(ESCOLA BÁSICA DA PONTE – Contrato de autonomia, 2012, p. 2, grifo 
meu). 

 

Partindo da premissa estabelecida no contrato de autonomia, destaco que a 

cultura organizacional da Escola da Ponte abrange o equivalente a faixa etária 

correspondente aos 1º, 2º e 3º ciclos (Figura 5). No entanto, não segue está lógica 

de ciclos, ou de turmas e séries organizadas pelo sistema educativo português como 

as demais escolas públicas, ao contrário, rompe com está cultura tradicional de 

organização e trabalha pela linha do interesse e da autonomia participativa, assim, 

no processo avaliativo também não são aplicados testes, provas (ESCOLA BÁSICA 

DA PONTE – Regulamento Interno, S/A).  

Na Ponte não se encontra organização de turmas ou anos escolares como no 

Brasil, por exemplo, que organiza em etapas: educação infantil, ensino fundamental 

– anos iniciais (1º ao 4º) e finais (5º ao 9º) e a última etapa da educação básica, 

denominada de ensino médio, dividida em três anos (1ª, 2ª e 3ª série) destinado aos 

jovens entre 15 e 17 anos (BRASIL, 1996).  

A Escola da Ponte, também se difere da organização de ensino de Portugal 

em relação às demais escolas. O sistema educativo português divide-se em: 

educação pré-escolar, ensino básico que corresponde o 1º, 2º e 3º ciclo e o ensino 

secundário, este último destinado aos jovens entre 15 e 17 anos (PORTUGAL, 
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1986). Assim, para fins elucidativos apresento duas figuras 4 e 5 que demonstram a 

organização do sistema educativo brasileiro e português respectivamente. 

 
 

Figura 4 – Organização do sistema educativo brasileiro 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir da Lei de Diretrizes e Bases Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996) 

 

 

Figura 5 – Organização do sistema educativo Português 
 

 

Fonte: Ministério da Educação e Ciência de Portugal (2007).  

 

 

Neste sentido, considerando os apontamentos do contrato de autonomia, bem 

como a interpretação da figura 5, entendo que a Escola Básica da Ponte atende a 
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faixa etária entre 6 e 14 anos, o que equivale a trajetória referente aos 1º, 2º e 3º 

ciclo. Sobre essa caracterização específica da Escola, o documento diz: 

 
As nossas dinâmicas organizacionais processam-se de forma muito 
particular e divergem da convencional organização em turmas, anos e 
ciclos. Mediante o nosso quadro conceptual de referência, a escola 
organiza-se em Núcleos de Projeto (adiante designados apenas por 
Núcleos) que são estruturas organizacionais de coordenação 
pedagógica intermédia. A mobilidade dos alunos entre os diferentes 
Núcleos é regulada por um Perfil de Transição, definido nos termos do 
Projeto Educativo Fazer a Ponte, designado doravante por Projeto 
Educativo. Existem, ainda, outras estruturas educativas: Dimensões 
Curriculares (adiante designadas apenas por Dimensões), Tutoria, 
Responsabilidades e Assembleia de Escola que operacionalizam este 
Projeto Educativo, nos termos do seu Regulamento Interno. (ESCOLA 
BÁSICA DA PONTE – Contrato de autonomia, 2012, p.2, grifo meu). 

 

Neste sentido, a Escola Básica da Ponte organiza-se em três Núcleos, 

denominados de: Núcleo de Iniciação; Núcleo de Consolidação e Núcleo de 

aprofundamentos. Nestes núcleos não há uma única faixa etária e sim uma 

integração que respeita a maturidade, cognição e complexidade de cada criança e 

jovem, por isso existe um documento que estabelece um perfil de transição entre um 

Núcleo e outro, compreendendo este processo. No decurso da tese, falarei sobre 

esse perfil e características próprias da Ponte, analisadas a partir dos documentos, 

referências bibliográficas, observação direta/livre e entrevista. Cabe ainda destacar 

que: 

 
Desde 1976 que o Projeto Fazer a Ponte vem sendo desenvolvido numa 
lógica de progressiva autonomia, antecipando, por um lado, inovações 
curriculares e pedagógicas que a administração educativa acaba, mais 
tarde, por acolher e, em parte, tentar generalizar ao todo nacional – de 
que são bons exemplos, entre outros, o Decreto-Lei 139/2012 de 5 de 
julho, que aprovou a Organização Curricular do Ensino Básico; o Despacho 
Normativo n.º 7/2013 de 11 de junho, que garante aos alunos do Ensino 
Básico o aproveitamento pleno dos tempos decorrentes de ausência 
imprevista do respetivo docente, onde a Escola da Ponte vai, aliás, mais 
longe, garantindo que todos os alunos cumprem o mesmo horário e estão 
utilmente ocupados, enquanto decorrem as atividades curriculares 
propriamente ditas, não havendo ―horas mortas‖, nem ―furos‖; o Despacho 
8683/2011, que regula as atividades de enriquecimento curricular e o 
Decreto-Lei n.º132/2012 de 27 de junho, que aprovou novas regras para a 
contratação de docentes por parte das escolas e dando origem, por outro, 
a um modelo de organização de escola que, em muitos aspetos, 
diverge do modelo prevalecente de escola pública estatal. É também de 
salientar que, para além das inovações acima mencionadas, depois de 
realizada a avaliação externa de 2003 (a primeira alguma vez feita a uma 
escola pública portuguesa) foi celebrado o primeiro Contrato de 
Autonomia com uma escola do sistema público. (ESCOLA BÁSICA DA 
PONTE – Contrato de autonomia, 2012, p. 3, grifo meu). 
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Assim, a Escola Básica da Ponte foi escolhida essencialmente por apresentar 

uma cultura organizacional diferenciada, pois não há divisão de tempos e nem em 

disciplinas, aliás não existe o toque de entrada, de troca de períodos ou de saída, 

havendo um compartilhamento dos espaços de aprendizagem (Núcleos) por 

diferentes faixa etárias. Além disso, na Ponte não existem salas de aulas, os 

espaços referentes à elas são denominados, espaços de trabalho direcionado a 

pesquisa e a autoformação, a partir de princípios básicos de autonomia, criatividade 

e responsabilidade (Relatos de observação, dia 02 de março de 2018). As primeiras 

impressões, desenvolvidas no decorrer da tese, impulsionam e justificam a escolha.  

Ademais, a Escola da Ponte tem se constituído exemplo de sucesso com 

suas práticas pedagógicas, por isso, a Cidade Escola Ayni, fundada em outubro de 

2015, localizada na cidade de Guaporé no Rio Grande do Sul, Brasil, partiu da 

premissa deste exemplo e de mais outros 40 projetos de instituições educacionais 

espalhados pelo continente americano, para criar sua própria proposta pedagógica.  

Quando iniciei o projeto de tese em 2015, a Escola Ayni tinha como 

perspectiva na sua apresentação e proposta pedagógica criar ―um espaço de 

aprendizado e expressão para crianças, pais, educadores e comunidade‖ (AYNI, 

2015, p. 3). Em análise documental da proposta pedagógica, vislumbrei que a Ayni 

poderia ser potência investigativa, pois sua base de referência trazia o conceito e 

proposição de uma escola com possibilidades pedagógicas diferenciadas dos 

modelos de escolas convencionais brasileiras.  

 
As dinâmicas e práticas de ensino da Ayni estão inspiradas na Escola 
Âncora de Cotia/SP e em sua precursora a Escola da Ponte da Cidade do 
Porto em Portugal. Na Ayni, os estudantes são divididos por ciclos. Cada 
ciclo corresponde a um espaço físico separado, e possui pelo menos 1 
professor tutor. Podendo contar com mais professores e também monitores. 
(AYNI, 2015, p. 18). 

 

Ademais, a Ayni tornava-se em 2015 uma expectativa. Dessa forma, trazer 

esse projeto de escola para a tese, preliminarmente, apontava possibilidades de 

acompanhar o processo de implementação de um novo conceito de escola e 

aprendizagem no contexto do Rio Grande do Sul. Portanto, eu tinha nesse momento 

um caso de uma escola com quarenta e dois anos de experiências pedagógicas e 

outro caso de uma escola que estava nascendo e sustentando-se no apoio 

administrativo local de Guaporé e de recursos oriundos de doações e trabalhos 

voluntários. 
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A ideia da Escola Ayni era em junho de 2016 iniciar as atividades escolares 

no contra turno da 13h30min às 18h30min com 60 crianças por turno na faixa etária 

dos dois anos e meio até os treze anos de idade. Em outubro de 2016, ainda em 

processo de qualificação do projeto de tese, a Ayni não tinha iniciado suas 

atividades escolares com as crianças. 

Em 2017 quando tive a oportunidade de encontro presencial com o fundador 

da Ayni, o mesmo me disse que esse prazo tinha se prorrogado para fevereiro de 

2018, que a escola ainda não estava recebendo crianças e sim voltada para um 

trabalho inicial com os adultos. Parti do entendimento de que a Ayni ofereceria uma 

cultura organizacional de ensino-aprendizagem diferenciada com concepções e 

tendências pedagógicas inovadoras e perspectiva de elaboração de política 

curriculares colaborativas. Neste sentido, a apresentação e proposta pedagógica do 

projeto cidade escola Ayni recebido via e-mail em 2016, mostrava e criava essa 

expectativa, a qual convergia para o objetivo de analisar como os movimentos 

históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar imbricam-se às 

políticas curriculares e promovem im/possibilidades na construção do conhecimento 

em diáspora. 

 
A Ayni é um espaço de referência. Um lugar para inspirar adultos a 
conectarem com sua criança interior, inspirar o governo de que é possível 
avançarmos em novos modelos de perspectiva e relacionamento com as 
crianças. E é um espaço que respeita e permite a criança a manter-se 
conectada com as virtudes e valores humanos nobres que acreditamos já 
serem genuínos em cada um de nós quanto nascemos. (AYNI, 2015, p. 24). 

 

Partindo, então, desse pressuposto de espaço referência é que se elegeu a 

Ayni como fenômeno de pesquisa para compor o estudo de multicasos. No entanto, 

após a conversa presencial com o fundador da Ayni e acompanhando, observando 

virtualmente o processo de implementação da escola, instauraram-se algumas 

incertezas a respeito da continuidade e viabilização da pesquisa, principalmente em 

relação a algumas questões que ainda estavam na fase de planejamento, tais como: 

estruturação e condições de espaço físico; caracterização do corpo técnico-

administrativo (formação e planejamento diário); caracterização da rotina do 

estudante, como número de matrículas e faixa etária e, por fim, uma preocupação 

sobre a sistemática organizacional dos espaços de trabalho e ensino-aprendizagem.  

No que diz respeito a estruturação e condições do espaço físico, a escola 

estava e ainda está em vias de construção. A Ayni recebeu o benefício municipal 
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para usar por vinte anos o espaço de uma área de quarenta e cinco mil metros 

quadrados.  

Ao findar esse tempo, Guaporé teria como retorno um espaço de convivência 

e referência em educação municipal, com o intuito de gerar e promover integração 

comunitária entre adultos e crianças. Uma das incertezas surgiu, quando o fundador 

da Ayni me informou que a escola estava sendo construída através de doações e 

trabalhos voluntários, recebendo pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, 

dispostas a ajudar e a contribuir. Por isso, a escola estava direcionando suas ações 

pedagógicas primeiramente para os adultos, na perspectiva de que estes 

necessitam olhar para si, para depois compreender o mundo da criança.  

Essa perspectiva também já era anunciada na apresentação e proposta 

pedagógica do projeto cidade escola, mas passou-me despercebida devido ao meu 

encantamento com a possibilidade de pesquisar uma escola que nascia com ares de 

inovação. Neste sentido, o documento informava que: ―A CIDADE ESCOLA 

proporcionará a todos participantes e visitantes, além de uma nova pedagogia, um 

contato com novos conceitos de organização social e econômica os quais expandem 

os propósitos de sua existência‖ (AYNI, 2015, p. 4). 

Tomando como ponto fundamental a necessidade de re/educar o adulto, a 

Ayni passou a ofertar cursos de pequena duração voltados para a formação de 

professores, famílias e educadores. As formações geralmente acontecem em datas 

próximas a feriados e contemplam duração em torno de, um dia, três dias (30 horas 

de curso) e no máximo uma semana de curso (80 horas), desenvolvendo 

atividades14 de: Práticas da Pedagogia Ayni, autoconhecimento e propósito, vida em 

comunidade, introdução à Agrofloresta, comunicação não violenta, danças 

circulares, bio-construção e permacultura, empreendedorismo social, alimentação 

natural, noite de astronomia, reconexão com a criança interior, fogueira e, noite de 

talentos. Um projeto inspirador de uma escola que está sendo criada para mudar a 

educação no mundo e muito mais! 

As formações têm um custo, no qual inclui hospedagem, café da manhã, 

almoço, janta e pausa para duas frutas diárias. Via e-mail recebi a programação de 

várias formações, algumas no final de dezembro (2017) de 27 a 03 de janeiro, 

incluindo o ano novo, outra se realizou de 13 a 20 de janeiro (2018), recebi uma 

                                                           
14

 As atividades descritas foram recebidas através de e-mail em formato PDF indicando o convite de 
participação dos cursos ofertados pela Ayni. 
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proposta de formação para os dias de carnaval de 10 a 13 de fevereiro (2018). No 

mês de abril, perto da Páscoa, também foi ofertada formação para os dias de 29 de 

março a 01 de abril (2018), no valor de R$ 720,00. Ao findar o convite via e-mail, a 

comunicação da Ayni esclarece que: ―Todos os recursos gerados pelos cursos da 

Ayni são destinados integralmente para a construção de nosso espaço mágico15‖. 

Aos sábados a visitação na escola acontece através de agendamento e não tem 

custos, a escola aceita doações e qualquer tipo de trabalho voluntário que contribua 

na construção física.  

Confesso que fiquei muito entusiasmada para vivenciar esse contexto de 

novas experiências e aprendizagens. Porém, financeiramente essa perspectiva já 

tomava caminhos para a sua inviabilidade, sem apoio financeiro para a pesquisa, 

precisaria contar com recursos próprios. E a ida a Portugal para observar a Escola 

Básica da Ponte também necessitou de recursos próprios, um custo aproximado de 

R$ 5.700,00 incluindo passagem área, hospedagem e alimentação. Além disso, 

ainda era necessário somar os custos de viagem até Guaporé, de modo que os 

cálculos econômicos começaram a pesar!  

A questão financeira passou a ser um conflito interno muito relevante, pois a 

todo o momento me questionava sobre a relação da pesquisa e do pesquisador, o 

interesse investigativo, a defesa da tese e da falta de incentivo financeiro na área de 

educação. Um pouco frustrada e insatisfeita com os entraves financeiros, com os 

quais me deparei em relação a Ayni e a Ponte, fui tentando encontrar caminhos que 

me levassem ao prosseguimento da pesquisa, na certeza de que era isso que eu 

realmente queria, na crença que a investigação deveria ser significativa e prazerosa. 

Assim, os caminhos já se delineavam para a escolha não mais de estudo de 

multicasos e sim de um único caso.  

Além disso, em 2017, a conversa com o fundador da Ayni, já despertava 

minha frustração, ao me deparar com as situações financeiras a qual a escola se 

encontrava (formações pagas), visto que, um dos critérios de escolha de fenômeno 

a ser estudado, era a relação púbica dessas escolas. Angustiava-me a ideia de ter 

que pagar para viver essa observação e experiência investigativa. 

  Ademais, tinha observado que a Ayni tinha constituído um corpo técnico-

administrativo pequeno, aproximadamente cinco pessoas, denominadas de 
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 Informações extraídas via comunicação Ayni por e-mail (comunicacao@fundacaoayni.org). 
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facilitadores, responsáveis pelas formações. E ainda não estava desenvolvendo 

atividades pedagógicas direcionadas a crianças, ou seja, não havia número de 

matrículas definidas e rotina escolar, portanto, não havia um campo de observação. 

No meu entendimento, a Ayni ainda não constituiu uma cultura organizacional 

escolar dinamizada por espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem que 

estabeleça um processo diário de construção de conhecimento.  

Por enquanto, na Ayni há espaços de trabalho direcionados ao público adulto 

e sua formação continuada, bem como, alguns ambientes construídos aptos a 

receber o público infantil, no entanto, não se iniciou um processo escolar. O que me 

pareceu é que ocorrem atividades educativas em determinados períodos definidos e 

estabelecidos com um propósito: reunir verbas para a consolidação da escola física. 

Diante do exposto, comecei a redesenhar os caminhos para a produção de dados. 

 

2.3 REDIRECIONAMENTO DA PRODUÇÃO DE DADOS 
 

Produzir dados significa também produzir transformação, seja ela na pesquisa 

ou pesquisador. Gibbs (2009, p. 17) sugere que ―[...] os dados qualitativos são 

essencialmente significativos, mas, mais do que isso, mostram grande diversidade. 

Eles não incluem contagens e medidas, mas sim praticamente qualquer forma de 

comunicação [...]‖, o autor exemplifica a diversidade das fontes de pesquisa, sendo 

estas humanas, escrita, auditiva, visual, comportamental, simbólica e, até mesmo, 

produção de artefato cultural, são elas: entrevistas e transcrições, correio eletrônico, 

páginas na internet, documentos, livros, revistas, conversas de bate-papo na 

internet, notícias, filmes, etc.  

Considerando essa diversidade, a tese produz dados a partir de leituras 

prévias e contínuas sobre a temática, bem como, apresenta informações obtidas via 

correio eletrônico, documentos e entrevista. Sendo a observação direta/livre16 uma 

das técnicas na produção comunicacional dos dados.  

Yin (2015, p. 119) destaca que: ―A evidência observacional é frequentemente 

útil para proporcionar informação adicional sobre o tópico sendo estudado‖. Além 

disso, é preciso esclarecer que observar não é apenas olhar, é, sobretudo, destacar 

                                                           
16

 Usei a expressão observação direta barra livre, devido aos autores referência destas abordagens. 
Yin (2015), por exemplo, destaca os aportes da observação direta, já Trivinõs (2008) denomina de 
observação livre, ambas tratam da mesma questão. Por isso, utilizei a junção das duas abordagens, 
observação direta/livre. 
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o conjunto de situações e elementos que compõe o campo de pesquisa (TRIVIÑOS, 

2008). O ato de observar é potência na pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, 

visto que, o pesquisador está inserido no seu campo investigativo, sendo que ao 

mesmo tempo em que se produzem os dados já se pode através das reflexões do 

observador analisar o contexto. E percebi na prática o quanto está teoria faz sentido! 

Isso tudo, porque, a diversidade das fontes dá ao pesquisador propriedade de 

seleção e definição das escolhas, de forma que as definições técnicas construam 

uma integralidade de informações e registros que não se separam ao longo do 

processo de pesquisa qualitativa. Por exemplo, Triviños (2008, p. 158) diz que: 

―Durante o mesmo processo de coleta de informações nas observações livres, 

mediante as ―reflexões do observador‖, já se estava avançando na busca de 

significados e explicações dos fenômenos‖. Por conseguinte, a pesquisa é processo 

colaborativo de leituras (livros, documentos, e-mails), observações diretas/livres, 

entrevistas, reflexões e análises.  

 Gibbs (2009, p. 18), aponta que: ―A análise pode e deve começar em campo‖. 

Então, vamos ao campo de pesquisa! O mesmo começou a se delinear na fase do 

projeto de qualificação, momento em que eu tinha expectativas e ideias iniciais, 

produzidas a partir de um conjunto de informações teóricas, as quais se somaram no 

decorrer da pesquisa.  

Para a realização das observações diretas/livre estabeleci contato virtual com 

a Escola Básica da Ponte em 2016. A Ponte recebe muitas solicitações de visitas, 

para tanto, existe um protocolo a ser seguido, isto é, no site da escola é 

disponibilizado um contato eletrônico para o agendamento. Atualmente, é necessário 

o preenchimento de um formulário no próprio site17, inserindo o dia pretendido, a 

hora e o número de pessoas à visitar. A visita pode ocorrer durante o ano letivo 

(entre outubro e final de maio) nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, em dois 

horários pré-estabelecidos, às 9h ou 11h, além disso, devem ser agendadas até 

sexta-feira da semana anterior ao pretendido. 

Toda visita na Escola da Ponte acontece sob orientação guiada dos próprios 

alunos, responsáveis por explicar o funcionamento da escola e seus dispositivos 
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 Ver: http://www.escoladaponte.pt/novo/visite-nos/  

http://www.escoladaponte.pt/novo/visite-nos/
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pedagógicos. Antes de iniciar a visitação, que tem duração de no máximo uma hora, 

os visitantes são apresentados aos seus direitos e deveres18. Eis alguns deles: 

 Todos os visitantes têm o direito de serem bem recebidos na escola; 

 Todos os visitantes têm o direito de observar tudo o que se encontra nos 

murais; 

 Todos os visitantes têm o direito de assistirem às reuniões de Assembleia, 

sempre que possível; 

 Todos os visitantes têm o dever de desligar o som do telemóvel, quando 

entrarem na escola; 

 Todos os visitantes têm o dever de não fazer qualquer tipo de registro de 

imagem na escola; 

 Todos os visitantes devem respeitar as orientações dadas pelos alunos que 

os guiam, durante a visita; 

 Todos os visitantes têm o dever de observar apenas o material que se 

encontra nos murais; 

 Todos os visitantes têm o dever de fazer o máximo silêncio na escola. 

Os direitos e deveres destacados estão fixados na parede do hall de entrada da 

escola e passaram a compor os relatos de observação da pesquisa. Triviños (2008, 

p. 154), diz que ―[...] podemos entender as anotações de campo, por um lado, como 

todas as observações e reflexões que realizamos sobre expressões verbais e ações 

dos sujeitos, descrevendo-as, primeiro, e fazendo comentários críticos, em seguida 

[...]‖. As anotações de campo podem ser produzidas tanto em entrevistas, como 

também nas observações diretas/livres. Por isso, cabe destacar que, nesta tese, 

usei desse artefato comunicacional para descrever e analisar pontos relevantes que 

convergem à temática. 

Faço uma ressalva — Seria interessante que esses direitos e deveres 

estivessem disponibilizados no site da escola ou que no contato eletrônico fosse 

encaminhado, ajudaria o visitante a entender um pouco sobre sua postura e 

comportamento durante a visitação. Teria sido importante, na primeira comunicação 

via correio eletrônico em 2016, ter recebido essas orientações, por exemplo, tive 

grande frustração ao chegar na Ponte e me deparar ao dever de não poder 

fotografar, pois as imagens também podem ser exploradas como fontes de 
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 Os direitos e deveres fixados na parede da Escola Básica da Ponte foram copiados por mim no 
diário de campo da pesquisa e passaram a compor os relatos de observação. 
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informação. É nesses momentos que o pesquisador se depara com as situações de 

desvio do que se planejou e o que realmente pode ser realizado na prática. 

Tomando por base as inúmeras visitas que a Escola Básica da Ponte recebe 

e o fato do contato inicial se estabelecer virtualmente, a equipe gestora que compõe 

o conselho de gestão da Ponte, poderia criar mecanismos informacionais para que o 

visitante seja informado antecipadamente sobre as orientações, direitos e deveres, 

bem como sobre o que se pode ou não observar, quanto tempo se pode ficar na 

escola, como proceder para entrevistas e etc. 

Em 2016, no primeiro contato com a escola, fiz minhas apresentações e em 

seguida encaminhei as intenções de pesquisa e, após finalizar o projeto também 

enviei para o conselho de gestão. No e-mail destacava que pretendia visitar a escola 

em 2018 entre final de fevereiro e início de março, também detalhei a intenção de 

entrevistar o fundador da escola, coordenação pedagógica, dois professores e um 

responsável que atuasse colaborativamente na escola, no entanto, em nenhum 

momento o conselho passou orientações de como proceder e nem esclareceu que 

isso não poderia ser realizado. Assim, as observações na Escola Básica da Ponte 

foram realizadas na primeira quinzena de março de 2018. 

Ao chegar na Ponte, em conversa com a coordenação pedagógica sobre as 

intenções da visita, fui surpreendida de forma ríspida e fria, sendo informada sobre a 

impossibilidade do prosseguimento da pesquisa em relação as entrevistas. Para as 

mesmas acontecerem era necessário obter autorização do Ministério da Educação 

de Portugal/ Direção-Geral da Educação (DGE), através de solicitação via sistema 

de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME)19 concebido 

especificamente para esse fim, o que segundo a coordenação, levaria tempo para 

acontecer, isto é, a autorização não era rápida, poderia levar mais de um ano. Nesse 

momento, pensei ―Por que o conselho de gestão não informou essa condição no e-

mail que recebera com as informações sobre a intenção das entrevistas?‖ Como a 

escola não tinha colocado objeções nas comunicações através dos e-mails, acreditei 

que tudo estava correndo conforme a projeção e, ademais, tinha a resposta 

afirmativa do conselho de gestão sobre minha ida a Portugal nas datas previamente 

comunicadas. 
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 Ver http://mime.gepe.min-edu.pt/Default.aspx  

http://mime.gepe.min-edu.pt/Default.aspx
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Na elaboração do projeto, tomei por base, nosso trabalho de pesquisa no 

Brasil, no qual contatamos a instituição e solicitamos a autorização para pesquisa, 

após a confirmação da mesma iniciam-se as tratativas, seleciona-se os sujeitos, 

apresenta-se o termo de consentimento de entrevista e os critérios, prevalecendo o 

anonimato da fonte entrevistada. Isto, porque, no Brasil, há o princípio da autonomia 

como fator que prevalece na caracterização da organização e funcionamento das 

escolas. Acreditei que o procedimento era o mesmo, já que não haviam objeções e 

recomendações nos contatos realizados. 

Enquanto a coordenadora continuava a explicar o funcionamento da escola, 

confesso que fiquei atônica, milhões de questões vinham a cabeça, pensava no alto 

investimento que havia feito para a realização da pesquisa, indagava-me sobre 

como conseguiria prosseguir na investigação e até cogitei a ideia de desistir, não 

apenas pela impossibilidade de realizar as entrevistas, mas, sobretudo, pelo fato de 

não ter sido bem recebida e acolhida. 

Foi nesse momento que respirei fundo e de pronto comecei a trilhar o 

redirecionamento da produção de dados. Retomei as palavras de Triviños (2008, 

p. 137) o qual expressa reiteradamente que:  

 
[...] o processo da pesquisa qualitativa não admite visões isoladas, 
parceladas e estanques. Ela se desenvolve em interação dinâmica 
retroalimentando-se, reformulando-se constantemente, de maneira que, por 
exemplo, a coleta de Dados num instante deixa de ser tal e é Análise de 
Dados, e esta, em seguida, é veículo para nova busca de informações. 
 

 Sem dúvida alguma, a observação direta/livre foi redirecionada como ―[...] 

método clínico e o método de análise de conteúdo os instrumentos mais decisivos 

para estudar os processos e produtos nos quais está interessado o investigador 

qualitativo‖ (Ibid., p. 138). Além disso, a observação direta/livre cria oportunidades 

para o estudo de caso, o qual ―[...] deve ocorrer no contexto de mundo real do caso 

[...]‖ (YIN, 2015, p. 118), no decorrer da tese as observações são destacadas com 

fonte diferenciada do restante do texto e sinalizadas como – Relatos de Observação, 

indicando o núcleo observado e o dia, a exemplo, relatos de observação do 

Núcleo de Consolidação, dia 05 de março de 2018.  

Sabendo que os dados se produzem na interlocução da diversidade das 

fontes, não limitei a pesquisa, apenas a observações. Mantive a esperança de 

conseguir pelo menos uma entrevista, que pudesse compor a produção dos dados. 

Visto que, considero as entrevistas momentos elucidativos para esta produção.  
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Nesse ínterim, entendo que a entrevista semiestruturada aproxima o 

investigador do contexto real da pesquisa, promovendo um diálogo cooperativo com 

os sujeitos, embora haja uma organização prévia de questões20 a serem abordadas, 

estas não são fechadas, pelo contrário partem ―[...] de certos questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em 

seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses [...]‖ 

(TRIVIÑOS, 2008, p. 146). Isso quer dizer que, ao entrevistar pessoas não se está 

apenas em busca de dados, mas se está interessado em produzir sentido à 

pesquisa, através das visões pessoais, comportamentais e nas correlações com o 

contexto de forma integrada e não como um fato isolado e puramente técnico. A 

entrevista necessariamente precisa estabelecer liberdade de diálogo e de escuta. 

Nesse sentido: 

 
As entrevistas são uma fonte essencial de evidência do estudo de caso 
porque a maioria delas é sobre assuntos humanos ou ações 
comportamentais. Os entrevistados bem-informados podem proporcionar 
insights importantes sobre esses assuntos ou ações. Eles também podem 
fornecer atalhos para a história prévia dessas situações, ajudando-o a 
identificar outras fontes relevantes de evidência. (YIN, 2015, p. 117) 

 
Não obstante a isso, é conveniente lembrar que as entrevistas, mesmo que 

apresentem traços subjetivos do entrevistado, proporcionam argumentos que 

corroboram e elucidam questões pertinentes à temática estudada de modo que se 

―[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade, tanto dentro de sua situação 

específica como de situações e dimensões maiores‖ (TRIVIÑOS, 2008, p. 152). A 

partir disso, deparada com a impossibilidade de entrevistar a coordenação, 

professores e pais da escola da Ponte, busquei através de alguns contatos em 

Portugal uma outra estratégia que fosse mais flexível em relação aos protocolos 

burocráticos instituídos pelo governo Português. 

Sistematizadas as dificuldades que obtive para a realização das entrevistas, 

compartilhei as mesmas com uma amiga brasileira e também estudante 

pesquisadora que atualmente reside em Portugal e, foi através dela que conheci um 

professor, também brasileiro, que reside na cidade do Porto, a mais de vinte e cinco 
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 No apêndice A, é apresentado às questões abordadas em um diálogo aberto e cooperativo com um 
professor brasileiro que trabalhou oito anos na Escola Básica da Ponte e atualmente não possuí 
vínculo com a Escola, também foi possível entrevistar uma família brasileira que atualmente mora em 
Portugal e têm uma filha matriculada na Escola da Ponte. 
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anos. Em oportunidade e considerando que a entrevista é um instrumento que 

necessariamente precisa de autorização e consentimento do entrevistado, convidei o 

professor que atuou oito anos na Escola Básica da Ponte a colaborar e compartilhar 

suas experiências. O professor prontamente aceitou e autorizou a divulgação da 

mesma, visto que não possuí mais vínculos institucionais com a Escola e nem com o 

Governo Português. 

Neste sentido, compõe a pesquisa fragmentos e recortes da fala do 

entrevistado, seguido pela identificação do pseudônimo de Luiz Henrique21, 

respeitando os critérios e a garantia do seu anonimato. As falas do entrevistado 

professor, foram sinalizadas em itálico no texto a fim de diferenciar de citações 

diretas longas.  

Atualmente o professor Luiz Henrique com formação em educação física, não 

atua na educação, está desenvolvendo um projeto em outra área, empreendendo no 

ramo da alimentação. Neste sentido, cabe destacar um fragmento22 da nossa 

entrevista em que Luiz Henrique fala sobre o seu processo de desligamento de 

contrato com a Escola Básica da Ponte. Quando perguntei se ele optou por sair da 

Ponte a resposta dele foi: 

 
Não, eu nunca optaria por sair da Ponte, eu adorava aquilo. A Ponte pra 
mim foi uma coisa de vida mesmo, até me custa falar um bocadinho da 
Ponte, às vezes, por que eu realmente gostava muito daquilo, eu vivi aquilo, 
vesti a camisola da Ponte. Eu saí por questões políticas, até em um 
determinado momento em que o Ministério da Educação chegou pra nós e 
óh a partir desse ano a contratação na Ponte vai ser igual a todas as 
outras escolas. Então, como a nível nacional eu concorria e não ficava 
colocado, porque a nível de concurso nacional nós temos uma ordem de 
classificação, na minha ordem de classificação eu ficava muito lá embaixo 
e tinha muita gente a minha frente, eles ficavam colocados e eu não. 
Enquanto na Ponte, a Ponte podia contratar, eu fui contratado e foi 
dessa forma que consegui entrar, senão não entrava. Então como a 
Ponte foi obrigada a partir daí a ter uma contratação de professores 
igual às outras escolas, eu fiquei fora, obviamente. Eu continuei a me 
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 A escolha pelo pseudônimo de Luiz Henrique se deve a lembrança de um professor que foi 
inspiração na minha formação e decisão pela docência em história. Luiz Henrique foi meu professor 
de história em um curso pré-vestibular na cidade de Santa Maria, foi através dele, e da 
sistematização e envolvimento pedagógico que fui conduzida às escolhas profissionais. Essa escolha 
é uma homenagem a ele!  
22

 Optei por trazer alguns fragmentos iniciais do professor Luiz Henrique neste capítulo, a fim de que, 
o leitor conheça um pouco mais sobre a história de vida do entrevistado, estabelecendo desde o 
início um processo de diálogo e inter-relação. Destaco que a fala do professor por vezes funde-se no 
português brasileiro com o português de Portugal, isso porque, são muitos anos morando e 
vivenciando a cultura portuguesa. Ademais, o próprio Luiz Henrique admitiu que ficou envolvido com 
sua nova realidade e que por vezes nem percebe a mudança na sua fala e expressões. Luiz 
Henrique, que está há mais de 20 anos residindo em Portugal, já constituiu família e residência física, 
foi possível reconhecer, em sua fala, seu não interesse em retornar ao Brasil, exceto para fins 
turísticos. 
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candidatar a nível nacional, mas nunca consegui colocação pelo mesmo 
motivo, fico sempre lá embaixo, e agora mais difícil ainda porque já estou 
a 4 anos sem concorrer, então a minha ordem de colocação fica mais 
baixa ainda, tem muita gente na minha frente. Mas, eu nunca sairia da 
Ponte por livre vontade, muito pelo contrário. (Entrevista com o 
professor Luiz Henrique, dia 02 de março de 2018, grifo meu) 

 

A fala de Luiz Henrique destacada em negrito demonstra os enfrentamentos e 

decisões de cunho político que movimentaram a organização da Ponte, a qual por 

um determinado tempo realizou a contratação de professores de forma 

independente e que posteriormente precisou se adequar ao ―[...] Decreto-Lei 

n.º132/2012 de 27 de junho, que aprovou novas regras para a contratação de 

docentes por parte das escolas [...]‖ (ESCOLA BÁSICA DA PONTE – Contrato de 

Autonomia, 2012, p. 3).  

Fica evidente que Luiz Henrique tinha pretensões de continuar como 

professor da Escola Básica da Ponte, no entanto os novos direcionamentos 

legislativos requeriam uma seleção a nível nacional. Para tanto, Luiz Henrique 

precisava concorrer com outros profissionais, principalmente os portugueses. Além 

disso, o professor acredita que a sua classificação era inferior aos demais, devido a 

uma questão de currículo profissional que não atingia a pontuação exigida, pois 

depois da saída da Ponte ele ficou afastado da área da educação por 4 anos, isto é, 

nesse tipo de classificação também contabiliza o tempo de experiência. Sobre o seu 

tempo de trabalho na Ponte o professor relata: 

 
Eu era exclusivo da Ponte, e eu tinha horário completo na Ponte. Nas 
escolas cá fora, você tem horário completo ou não, conforme o nosso 
tempo de trabalho. Mas como a Ponte pode contratar professores, não 
teria lógica a Ponte contratar professores a meio tempo, o que a gente 
queria ali, o que se pretende na Ponte é professores a tempo inteiro. É 
ter uma equipa coesa sempre todos os anos que não mude conforme os 
anos. É assim que a Ponte funcionava nos meus 8 anos de trabalho ali 
dentro. (Entrevista com o professor Luiz Henrique, dia 02 de março de 
2018, grifo meu) 

 

Neste recorte da fala do professor Luiz Henrique, se esclarece como 

funcionava o contrato de professores no período em que o mesmo teve vínculo 

funcional com a Escola, ou seja, o professor tinha contrato exclusivo com a Ponte. 

Além do professor, que atuou por 8 anos na Escola Básica da Ponte, também fui 

apresentada a uma família brasileira com uma trajetória incrível, que convergia para 

todos os interesses de pesquisa desta tese.  
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A família que residia no Brasil viveu experiências com as impossibilidades de 

construir conhecimento em diáspora, pois a filha que estava em processo formativo 

não lograva êxito e nem aprendizagens significativas nas escolas brasileiras 

tradicionais e convencionais, ao modo de produção do conhecimento disciplinar, 

assim a própria menina de apenas 14 anos teve a iniciativa de pesquisar opções de 

instituições educativas inovadoras com outras possibilidades de ensino-

aprendizagem que não o disciplinar e suas imbricações regulatórias, foi em uma de 

suas pesquisas que descobriu a Escola Básica da Ponte. Para a família não restou 

dúvidas, decidiram deixar o Brasil e partiram em busca de uma nova possibilidade. 

Logo que apresentada a família, estabelecemos uma conversa muito 

agradável, aberta e flexível que se realizou em uma tarde chuvosa em um café 

português. Está conversa, registrada como entrevista, passou também integrar a 

escritura desta tese. Assim, participaram da roda de conversa, a aluna da Ponte, a 

mãe e o pai, pseudonimamente identificados como: Ana (aluna da Ponte), mãe de 

Ana e pai de Ana. Na escrita, as falas da família também são identificas em itálico, 

assim como a fala do professor. 

A família da Ana foi para Portugal em 2017, ou seja, é o segundo ano da Ana 

na Escola Básica da Ponte, assim como ela, existem outros brasileiros que também 

optaram por estudar na Escola. Inclusive durante a nossa conversa fui apresentada 

a outra mãe brasileira que já estava a mais tempo morando em Portugal e que tinha 

filhos estudando na Ponte, durante a entrevista ela ficou um pouco conosco e 

compartilhou algumas impressões. No entanto, sua fala não é utilizada na análise e 

escrita desta pesquisa.  

Ana, em 2017 com 13 anos, passou a integrar a Escola Básica da Ponte no 

Núcleo de Consolidação, isso equivaleria cursar o 6º ano do ensino fundamental no 

Brasil. No momento da nossa conversa, ela já estava no processo de ensino-

aprendizagem do Núcleo do Aprofundamento. Nesta percepção de adaptação de 

terminologias entre o sistema educativo brasileiro e português, a mãe da Ana explica 

quando pergunto se depois do Núcleo de Aprofundamento a Ana vai para outra 

escola? E ela responde: “É, quando terminar o 9º ano, ela vai ficar mais dois anos 

aqui, ela está no 7º ano, vai fazer o oitavo e nono, depois do 9º ano vai para outra 

escola [...]” (Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018). É perceptível, 

o quanto as analogias ainda incorporam o nosso imaginário. Eu mesma, em um 

primeiro momento ficava a todo instante transpondo a realidade portuguesa 
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observada para com a brasileira, até que fui percebendo que a lógica proposta de 

organização do sistema educativo da Ponte era outra.  

É importante dizer que o encontro com a família da Ana, foi um presente. Pois 

este, juntamente com a entrevista do professor Luiz Henrique redirecionaram a 

produção dos dados. É neste sentido, que a tese imprime um olhar brasileiro sobre 

as perspectivas de tempo, espaço e modo de ensino-aprendizagem da Escola 

Básica da Ponte, que se afasta do tradicional, convencional deslizando-se por outro 

caminho de possibilidades na educação criativa e inovadora. Todos nós, eu 

pesquisadora, professor Luiz Henrique, Ana e sua família carregamos marcas de 

uma educação disciplinar fragmentada, por isso, nossas percepções se 

entrecruzaram. No decorrer da tese será possível conhecer e aprofundar um pouco 

mais sobre a nossa história de vida, percebendo estes entrecruzamentos.   

  Além destas fontes de entrevistas, também tive a oportunidade de estabelecer 

contato virtual com o fundador da Escola Básica da Ponte, o qual disponibilizou um 

vasto material para leitura e análise. Muitos desses materiais, são documentos da 

escola Básica da Ponte e livros produzidos que descrevem a vivência na construção 

do projeto ―fazer a ponte‖. Ademais, também tive a oportunidade de estabelecer um 

diálogo presencial com o fundador da Escola Básica da Ponte, em momento que 

esteve em Santa Maria para a realização de uma fala com a comunidade acadêmica 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

Essa fala também foi registrada através de filmagem e gravação de áudio, 

para possível consulta. Neste sentido, as percepções do encontro com o fundador e 

sua fala posterior em palestra integraram-se as anotações de campo, lembrando 

que, essas fornecem elementos de análise para a pesquisa (TRIVINÕS, 2008). 

Saliento que foi descartada a ideia inicial de fazer uma entrevista semiestruturada 

com o fundador da escola da Ponte, visto que, o material enviado e produzido pelo 

mesmo trazia subsídios importantes e que respondiam na integralidade muitas das 

questões do roteiro de entrevista, além disso, a conversa aberta e presencial gerou 

dados interessantes para o desenvolvimento da tese. 

O redirecionamento da entrevista do fundador da escola da Ponte, também foi 

um fato marcante de aprendizado, momento que eu pesquisadora percebi que é 

possível à produção de dados na relação do diálogo e da escuta de forma mais 

sensível.  
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Diante dos redirecionamentos da produção de dados, a tese foi se 

redesenhando. A figura 6 representa a comunicação das categorias de análise com 

a triangulação dos dados e análise de conteúdo, as quais se entrelaçaram durante a 

pesquisa. 

 

 

Figura 6 – Corpus analítico: redirecionamentos da produção de dados 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Yin (2015) e Triviños (2008). 

 

 

Neste sentido, observei que as diferentes técnicas e as múltiplas fontes de 

pesquisa possibilitam que ―[...] o pesquisador aborde uma variação maior de 

aspectos históricos e comportamentais‖ (YIN, 2015, p. 124). Sendo que, o desafio é 

saber conduzir o uso destas técnicas na produção interpretativa e analítica, 

desenhando os caminhos para a produção de dados qualitativos. Por isso, optei pela 

triangulação do conjunto de evidências, analisando e interpretando na consonância 

entre e para além das categorias de análise anunciadas. 

Yin (2015) acredita que a triangulação ajuda identificar aspectos convergentes 

das múltiplas fontes de investigação. Ademais, a triangulação é uma técnica que 
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promove a construção analítica de forma que integra e estabelece relações com o 

fenômeno estudado, portanto, há uma compreensão interdisciplinar e 

transdisciplinar. 

Triviños (2008, p. 138) versa que: ―A técnica de triangulação tem por objetivo 

básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do 

foco em estudo.‖ Dessa forma, Triviños complementa que ―[...] é impossível 

conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem 

significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma 

macrorrealidade social‖ (Ibid., p. 138), pois existe uma produção de impressões que 

é realizada por quem investiga e pelas próprias pessoas que vivenciam o contexto 

do fenômeno pesquisado. Evidentemente, a técnica de triangulação dos dados (YIN, 

2015; TRIVIÑOS, 2008), foi potência na análise do estudo de caso. 

  Também, sinalizo que no estudo utilizei os conhecimentos sobre a análise de 

conteúdo. Neste sentido, Bardin (2011) sugere três etapas no processo da análise 

de conteúdo: pré-análise, descrição analítica e interpretação inferencial. Na primeira 

fase definida pela autora como pré-análise é a fase inicial da pesquisa, aquela em 

que eu como pesquisadora selecionei e organizei o material necessário para o 

desenvolvimento do estudo, momento em que, reuni informações, realizei leituras e 

entrevistas abertas, seguindo a verificação das minhas anotações de campo. Assim, 

posso dizer que a pré-análise é uma fase importante, de preparação e reflexão 

sobre os fenômenos que se têm a priori e os que emergem no processo de 

investigação. Essa fase se desenvolveu no momento de elaboração do projeto de 

tese e, depois da qualificação, na revisão e retomada. 

Para Bardin (2011) a segunda fase, estabelece relação descritiva e analítica 

que tem seu início ainda na fase da pré-análise, ou seja, é àquela em que eu 

construí o corpus da pesquisa. Foi o momento em que eu aprofundei os aspectos 

teórico-metodológicos, sistematizando a interlocução das fontes com as categorias, 

objetivos e problema de pesquisa elencados na fase da pré-análise. Essa fase foi 

contínua e constante na pesquisa e escrita final da tese. 

A última fase denominada de interpretação inferencial foi aquela em que se 

realizou a interpretação para além do conteúdo produzido nos documentos, nas 

leituras, observação direta/livre e nas entrevistas. Foi uma das fases mais 

complexas, porque exigiu uma visão sistêmica e articulada de todos os elementos 

da pesquisa (BARDIN, 2011; TRIVIÑOS, 2008). Bardin (2011, p. 101) coloca que 
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―[...] o analista, tendo a sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então 

propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos, ou 

que digam respeito a outras descobertas inesperadas‖. É neste sentido, que a 

análise de conteúdo exigiu prudência, para não relativizar e traçar discussões 

desconexas do processo subjacente como o linguístico e histórico-social. Posso 

dizer que os princípios epistemológicos da inter e da transdisciplinaridade ajudaram 

a conduzir a análise de conteúdo de forma integrada e não fragmentada, produzindo 

assim conhecimento em movimento. 

Sem dúvida alguma, as categorias de análise (Tempo, Espaço, Modo de 

ensino-aprendizagem, Inter/Trans/disciplinaridade, Políticas Curriculares e 

Conhecimento em Diáspora) foram fundamentais para a triangulação das fontes e 

análise do conteúdo emergente. Para tanto, organizei uma sistematização que 

observava essas categorias como critério de pesquisa e interpretação. 

Antes de adentrar no próximo capítulo é necessário apresentar uma seção 

terciária desta escrita que está imbricada no redirecionamento da produção de 

dados, porque faz uma sinopse23 sobre a educação no Brasil e Portugal, a qual 

subsidiou as intenções e reforçou o interesse na investigação. 

 
2.3.1 Sinopse sobre a educação no Brasil e Portugal 
 

O final da década de 1970 e o início de 1980 são marcados por um período 

de re/democratização em Portugal e no Brasil respectivamente. Portugal consegue 

se desvencilhar de um regime ditatorial fascista e em 1976, através da Assembleia 

Constituinte promulga a nova Constituição da República Portuguesa, instaurando um 

Estado de direito democrático (PORTUGAL, 1976). Segundo o Art. 2º a República 

Portuguesa: 

 
[...] é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e 
na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na 
separação e interdependência de poderes, visando a realização da 
democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa. (PORTUGAL, 1976, s/p). 

                                                           
23

 Cabe dizer que a sinopse apresenta o contexto histórico da educação em ambos os países, 
abordando questões pertinentes ao entendimento da pesquisa. O texto é subsídio teórico informativo, 
com intenção de localizar o leitor sobre a historicidade da educação tanto no Brasil como em 
Portugal. Portanto, é um texto síntese-base que anuncia elementos a respeito da educação brasileira 
e portuguesa que ajudarão no entendimento e elucidação dos demais capítulos. A sinopse é 
apresentada no fim do segundo capítulo de forma intencional, justamente, porque produz informações 
necessárias para o restante do desenvolvimento da escrita da tese. 
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Neste sentindo, a partir de 1976 a República portuguesa organizou-se político 

e administrativamente através de um governo24 semipresidencialista, atrelado a 

quatro órgãos de soberania: presidente da República (Chefe de Estado), poder 

Legislativo (parlamento constituído por deputados), poder executivo (governado pelo 

primeiro ministro), poder judiciário (tribunais). Ademais, Portugal também possui 

regiões autônomas (Açores e Madeira) que têm um regime administrativo próprio e 

instâncias de poder locais denominadas de freguesias, municípios e associações de 

munícipios, ou seja, também possuem certa representação política a nível local 

(PORTUGAL, 1976). 

Já o processo de rompimento ditatorial do Brasil, levaria mais tempo do que o 

de Portugal. O Brasil passou por um período de transição para a abertura política, 

iniciado em 1974 com o presidente general Geisel e intensificado com Figueiredo, 

Tancredo Neves e Sarney, assim foram quase treze anos até que o país 

conseguisse retomar as discussões sobre a liberdade política e social da população 

brasileira (FAUSTO, 2008). Embora a década de 1980 tenha sido promissora para a 

abertura política do país, ainda levaria oito anos até que se promulgasse a nova 

Constituição brasileira. Dessa forma, os trabalhos da Assembleia Nacional 

Constituinte para redigir a nova carta constitucional findariam em 1988, momento em 

que se promulgou a nova Constituição brasileira.  

Para Fausto (2008, p. 289) ―[...] a Constituição de 1988 pode ser vista como o 

marco que pôs fim aos últimos vestígios formais do regime autoritário‖. A 

promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe novas perspectivas para o 

Brasil. Segundo Dalla Corte e colaboradores (2014, p. 5-6) iniciou-se ―[...] uma 

ampliação dos mecanismos de participação, assim, a sociedade começa a ganhar 

espaço na participação da gestão com efetivo poder de exercício político-social‖.  

Para tanto, o Brasil25 estabeleceu como organização político administrativa 

uma República Federativa, que se constituí como Estado nação, reconhecido como 

                                                           
24

 Segundo o Art. 182 da Constituição portuguesa: ―O Governo é o órgão de condução da política 
geral do país e o órgão superior da administração pública‖. No Art. 183 é destacada a composição do 
Governo: ―[...] constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos Ministros e pelos Secretários e Subsecretários 
de Estado‖. (PORTUGAL, 1976, s/p). 
25

 É pertinente contextualizar que a configuração territorial do Brasil se diferencia dos demais países, 
principalmente dos países europeus, pois o Estado que mencionamos corresponde a uma porção 
territorial composta de microterritórios chamados de municípios/cidades. Por exemplo, o Brasil possui 
27 unidades federadas, ou seja, 27 Estados, que juntos totalizam 5.564 municípios. Essa composição 
hierárquica que compõe o Brasil é o que fundamenta a natureza do Estado nação, nesse caso há 
uma diferença semântica entre estados, que correspondem as porções do território do Brasil da 
palavra Estado, que configura as relações de organização e poder de uma nação. Consideramos que 
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União, a qual está interligada a diferentes instâncias como, Estados, Distrito Federal 

e Municípios que também interferem nas políticas públicas. Desta forma, embora 

haja uma relação legalizada pela União, a qual é uma das esferas administrativas 

que gesta e coordena todos os assuntos que englobam o território brasileiro 

(BRASIL, 1988), existe o princípio da descentralização26 que opera territorialmente 

dando autonomia aos Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais são 

denominados de entes federados.  

Todos os entes federados estão sob a tutela da União, Mello e colaboradores 

(2015, p. 2) destacam que: ―Os entes federados são incumbidos de gestar a 

educação do país. Cabe a União coordenar as políticas nacionais de educação e 

organizar o Sistema Federal de Ensino [...]‖. Nesse sentido, percebe-se que o Brasil 

assume uma organização política diferenciada de Portugal. 

Ambos os países Portugal e Brasil, são Repúblicas democráticas com 

aproximações e distanciamentos, por exemplo, a configuração geopolítica é distinta. 

Como visto, Portugal possuí regiões autônomas e administrativas, como por 

exemplo, os arquipélagos dos Açores e da Madeira e não há uma hierarquização 

denominada de estados e municípios como no Brasil, as cidades portuguesas, ou 

distritos, correspondem e se equiparam com os princípios que estruturam o território 

brasileiro, considerando as suas especificidades. 

As competências da Constituição da República Portuguesa (PORTUGAL, 

1976) e da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) a 

respeito da educação ganham visibilidade e status de democratização em relação ao 

processo de gestão e ensino. O capítulo III da Constituição Portuguesa, o qual 

aborda os direitos e deveres culturais, esclarece no Inciso II do Art. 73 que a 

educação, cultura e a ciência são direito de todos. Sendo que: 

 

O Estado promove a democratização da educação e as demais condições 
para que a educação, realizada através da escola e de outros meios 
formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das 
desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da 
personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de 
solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a 
participação democrática na vida coletiva. (PORTUGAL, 1976, s/p). 

 

                                                                                                                                                                                     
o conceito de Estado pode ser explicitado a partir da ―[...] organização da dominação de classe e de 
sua reprodução [...]‖ (ROMÃO, 2010, p. 31). 
26

 Romão (2010, p. 28) esclarece que a descentralização ―[...] consiste na criação, reconhecimento e 
institucionalização de coletividades que constituem verdadeiras identidades no interior do Estado‖. 
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Na Constituição brasileira o aspecto democrático aparece no capítulo III 

referente à educação, cultura e desporto. A seção I é específica sobre a educação, e 

o Art. 205 enfatiza que a educação é ―[...] direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 1988). Percebe-se que o aspecto 

democrático é retomado em ambos os contextos políticos (Portugal e Brasil), como 

uma bandeira que inclui a participação da sociedade.  

O mesmo ocorre com o quesito de gestão da educação, a qual ganha ares 

democrático e participativo. Segundo o Art. 77 da Constituição portuguesa: ―Os 

professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas, 

nos termos da lei‖. No entanto, o Inciso II do mesmo artigo irá limitar a participação 

lembrando que a ―[...] lei regula as formas de participação das associações de 

professores, de alunos, de pais, das comunidades e das instituições de carácter 

científico na definição da política de ensino‖ (PORTUGAL, 1976, s/p).  

Em termos de Brasil o princípio da gestão democrática está pautado no Art. 

206, o qual também destaca a igualdade de acesso e permanência dos educandos 

na escola, além de incentivar o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 

valorização dos profissionais da educação, etc. (BRASIL, 1988).  

Desse modo, tanto a Constituição portuguesa quanto a brasileira imprimem a 

possibilidade de participação e de autonomia para a educação e seus envolvidos. 

No entanto, as repercussões observadas no âmbito das escolas em relação aos 

processos educacionais nem sempre são tratadas como está descrito no dispositivo 

da Lei, há concepções diversas e até mesmo conflitantes e que não estão expressas 

nas determinações legais, mas são visíveis no cotidiano escolar.  

Lück (2008, p. 62) acredita que esse conceito de autonomia da escola ―[...] 

está relacionado à tendências mundiais de globalização e à mudança de paradigma 

que têm repercussões significativas nas concepções de gestão educacional e nas 

ações dela decorrentes‖. Neste sentido, cria-se uma dimensão de descentralização, 

democratização, participação e flexibilização, promovendo a intenção de que as 

políticas públicas educacionais se fazem em processo e movimento com a 

sociedade em todos os seus tempos e espaços, ou seja, aparenta o compromisso 

cooperado de autogestar o ensino.  
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Assim, tendo em vista o ideário neoliberal e globalizante, a educação como 

qualquer outra esfera que compõe o Estado passa por transformações e ―[...] 

sedimentações de novos referencias de gestão educacional [...]‖ (Ibid., p. 62), 

referenciais que justificam a liberdade de negociações e a minimização da 

responsabilidade do Estado.  

Em decorrência de tais contextos, é que Portugal e Brasil reorganizaram não 

só suas Constituições, como também em seguida formularam novos pressupostos 

para a educação nacional. A este respeito, a Lei de Base do Sistema Educativo 

(LBSE) Português, que completou 30 anos, foi elaborada dez anos após a 

promulgação da Constituição, isto é, em 14 de outubro de 1986, Portugal através da 

Assembleia da República apresentava a Lei n.º46, com a sistematização do sistema 

educativo, composta por nove capítulos e sessenta e quatro artigos (PORTUGAL, 

1986).  

A organização do Sistema Educativo português compreende: Educação Pré-

escolar (Jardim da infância) para crianças de 03 a 05 anos, Ensino Básico (1º, 2º e 

3º ciclo) com duração de nove anos, voltado ao atendimento de crianças na faixa 

etária dos 6 aos 15 anos de idade, Ensino Secundário, com duração de três anos, 

voltado ao atendimento da faixa etária de 15 a 17 anos, preparando-os para o 

prosseguimento dos estudos e/ou para mercado de trabalho. Além disso, o Sistema 

Educativo também prevê: formação pós-secundária não superior, que são cursos de 

especialização tecnológica (CET), formação para jovens e adultos a partir de 15 

anos de idade e, por fim Ensino Superior (PORTUGAL, 1976). 

A LBSE (PORTUGAL, 1976) destaca como principais princípios na 

organização educacional no seu Art. 3º: Formação integral dos cidadãos, 

descentralização e desconcentração, participação, unidade do sistema 

territorialmente, acesso à educação e permanência para o sucesso escolar. Cabe 

destacar o item da descentralização e desconcentração, pois nesse aspecto é 

incutida a ideia de diversificação das estruturas e ações educativas, para que haja 

uma adaptação e/ou aproximação com as realidades locais, designando assim, um 

aumento da participação da comunidade nas tomadas de decisões. Para Krawczyk 

(2010) a descentralização da educação: 

 
[...] apresentada pelos discursos oficiais — nacional e internacional — como 
uma tendência moderna dos sistemas educativos mundiais, tem sido não só 
um objeto preferencial das políticas na área, produzidas na região a partir 
da década de 1980, como também tem dado coesão ao conjunto das 
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políticas educacionais nas últimas duas décadas. Sob o discurso da 
necessidade de realizar uma mudança sistêmica — isto é, que afete o 
conjunto e a lógica do sistema educacional —, possibilitando que as 
necessidades, potencialidades e a solidariedade dos diferentes atores 
confluam na melhoria da qualidade do ensino [...]. (Ibid., p. 61) 

 

De modo geral, a descentralização da educação, passou incorporar a lógica 

moderna de corresponsabilidade. O fato é que, esse discurso, favoreceu a 

elaboração de grande parte das políticas públicas educacionais em nível global, 

nacional e local, essas por sua vez, sofrem influências diretas e indiretas dos 

chamados organismos multilaterais. São países que se reúnem para definir 

estratégias e metas que visam atender problemas comuns, com a intenção de sanar 

as dificuldades educativas em seus territórios nacionais a curto e em longo prazo, 

isto acontece através e na perspectiva ideológica da globalização.  

Sander (2005, p. 18) destaca que: ―A globalização representa hoje a 

crescente gravitação dos processos econômicos, comerciais, sociais e culturais de 

caráter mundial, sobre os processos de caráter regional, nacional e local‖. Dessa 

forma, a globalização e os movimentos dos organismos multilaterais operam na 

disseminação discursiva de que a escola é o lugar apropriado para solucionar 

problemas estruturais de toda ordem, como por exemplo: violência, desigualdades 

sociais, desemprego, questões de gênero, entre outros tantos. Leite (2006) postula 

que:  

 
Em Portugal, tem sido hábito dos diversos governos que vão acedendo ao 
poder introduzirem medidas justificadas na intenção de resolverem os 
problemas que vão sendo apontados no sistema educativo, quer por 
organismos internacionais, quer por grupos diversos da sociedade civil 
portuguesa. (Ibid., p. 68). 

 

No Brasil, embora seu processo de redemocratização seja um pouco mais 

tardio do que Portugal, os discursos e contextos em relação às políticas públicas 

educacionais são os mesmos. Como exemplo, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) que completa mais de 20 anos, a qual foi promulgada pelo 

presidente Fernando Henrique Cardoso no dia 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996). A LDB foi sistematizada em nove títulos e noventa e dois artigos, que muito 

se assemelham aos de Portugal, salvam-se algumas especificidades de ordem 

geopolítica. 

A organização do sistema educativo brasileiro difere do português em alguns 

aspectos, porque divide o sistema de ensino em Educação Básica, que compreende 
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a Educação Infantil (3 a 5 anos); Ensino Fundamental anos iniciais do 1º ao 4º ano 

(6 a 9 anos), anos finais do 5º ao 9º ano (10 a 14 anos); Ensino Médio com três anos 

de duração que correspondem a 1º, 2º e 3º série (15 a 17 anos) e Ensino Superior. 

Assim como em Portugal, o Brasil também dispõe de Institutos Federais (IFs) que 

dão acesso à educação profissional e tecnológica e, além disso, a LDB prevê 

Educação para Jovens e Adultos (EJA), a partir de 15 anos de idade (BRASIL, 

1996). 

Os princípios enunciados no Art. 3º da LDB (BRASIL, 1996) também se 

aproximam dos princípios portugueses, pois, apresentam a gestão democrática, a 

autonomia, a participação, a igualdade de acesso à educação, a gratuidade do 

ensino, o respeito ao pluralismo de ideias e ações pedagógicas e descentralização 

do poder no cotidiano das instituições e entidades educativas. A descentralização, 

no caso brasileiro, mantém a lógica dos discursos políticos que tem como pretensão 

a centralização velada e ainda autoritária. Neste sentido: 

 

Pensar as políticas e a gestão da educação no Brasil, sobretudo a partir da 
defesa de um padrão de qualidade socialmente referenciada, nos insere no 
desafio de pensar a lógica centralizada e autoritária que tem permeado as 
políticas educacionais para todos os níveis de ensino, particularmente para 
a educação básica. Esse nível de ensino, composto pela educação infantil, 
ensino fundamental e médio, possui estruturação complexa e heterogênea, 
fortemente balizada por múltiplas formas de regulação e controle, incluindo 
a ação do MEC, dos sistemas de ensino e das escolas (caracterizadas 
como espaço de regulação importante na materialização das políticas). 
(DOURADO, 2007, p. 938). 

 

A indicação de Dourado (2007) de que as escolas se caracterizam como 

espaço de regulação e materialização das políticas é mister para a posteriori 

compreender políticas curriculares e seus discursos disciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares, objetivo específico desenvolvido no capítulo IV. Em síntese, 

Portugal e Brasil possuem na base das suas Constituições e nas suas respectivas 

LBSE e LDB preceitos que por vezes dialogam e por outras são divergentes e 

conflitantes no que diz respeito ao fortalecimento e consolidação da gestão 

educacional/escolar democrática.  

No entanto, é necessário concordar com Lück (2008, p. 125), quando diz que: 

―Nenhuma escola, como qualquer organização social, é inteiramente autônoma‖. As 

escolas são interdependentes, isto é, compõem uma engrenagem que para 

funcionar, precisam de pessoas qualificadas, envolvimento familiar, financiamento, 

recursos físicos e humanos de toda ordem e organização pedagógica. Nessa lógica 
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a escola não opera sozinha ela faz parte ―[...] de um regime de governo, e sendo 

através desse governo mantida pela sociedade, tem, em consequência, o escopo de 

sua autonomia delimitado e caracterizado pelo respeito às proposições legais [...]‖ 

(Ibid., p. 125), sejam elas vinculadas a níveis internacional, nacional e/ou local, ou 

até mesmo colaborativas. Além disso, a relação de regulação também se apresenta 

fortemente na concepção de políticas curriculares. Leite (2006) ao falar sobre 

políticas de currículo em Portugal salienta que, as:  

 
[...] medidas curriculares que ocorreram nos últimos anos, tanto nos 
princípios que as suportam como nos efeitos que têm gerado, à partida 
tenho de referir que o século XX terminou com um movimento que prometia 
constituir um esforço para romper com a cultura de centralização curricular 
que caracterizou o sistema escolar dos ensinos básico e secundário, desde 
a sua fundação. No entanto, esse movimento parece ter perdido expressão 
no início do século XXI, através de um conjunto de políticas muitas vezes 
tomadas contra os professores, ou pelo menos não os tendo envolvido nas 
decisões, e deles devolvendo imagens nem sempre positivas. (Ibid., p. 69). 

 
O que ocorre é um processo seletivo para a elaboração das políticas 

educacionais e, sobretudo, as políticas curriculares, no qual, na grande maioria das 

vezes, o professor atuante no cotidiano escolar não faz parte diretamente. Leite 

(2006, p. 72) ao refletir sobre seus escritos de outrora recorda e questiona que a 

qualidade do processo que envolve as políticas de currículo ―[...] é completamente 

construído nas costas dos professores, ou que não os tem como parceiros, e que os 

concebe como meras correias de transmissão do que é prescrito de forma 

universal‖. Com efeito, o que tem se observado são políticas curriculares27 que 

oscilam próximas a prescrição e distante da correlação participativa, colaborativa e 

democrática. 

No Brasil, em matéria de políticas de currículo também se percebe uma 

descontinuidade administrativa e pedagógica. Oliveira (2009) percebe que: 

 
A lógica de implementar reformas curriculares para acompanhar as 
constantes alterações produtivas ou mudanças nos perfis profissionais e 
exigências do mundo do trabalho, bem como mudanças governamentais 
que trazem orientações partidárias/ideológicas distintas, implicam, quase 
sempre, alterações ou reformas curriculares que não passam da fase de 
concepção e/ou disseminação de material [...]. (Ibid., p. 57). 

  

Oliveira (2009) está se referindo as políticas educacionais e curriculares que 

transitam pela seara da concepção e disseminação de materiais, cartilhas, livros, 

                                                           
27

 A tese irá aprofundar a discussão sobre Políticas Curriculares nos capítulos IV e V, bem como, 
apresentar outra perspectiva conceitual. 
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diretrizes e parâmetros que não chegam transpor a cultura teórica dos textos 

políticos. Essa é uma consequência direta da descentralização, desconcentração e 

descontinuidade das políticas tanto em Portugal como no Brasil.  

Com esse entendimento em mente, acerca da descentralização, 

desconcentração e descontinuidade das políticas públicas educacionais e 

curriculares tem-se a tríade dos 3D28 que implica diretamente na gestão educacional 

e escolar. Leite (2006, p. 74) ao referir-se à descentralização portuguesa, acredita 

que esta é mais de ordem de desconcentração, isto é, designa uma centralização 

desconcentrada, o que deslegitima ―[...] uma real atribuição de autonomia curricular 

às escolas e aos professores‖.  

Neste sentido, a tríade dos 3D (descentralização, desconcentração e 

descontinuidade das políticas públicas educacionais e curriculares) é responsável 

por difundir a ideia e a necessidade de busca de novos desafios para a sociedade 

contemporânea. Assim, a escola como organismo micro permanece constantemente 

desafiando-se a mudar e a reformar sua cultura organizacional. Além disso, continua 

a propagar a utopia de que ‗a escola é de todos e para todos‟. Ou seja, os 3D 

dimensionam a ideia de que se tem um processo de transformação, e que há 

interesses em modificar a educação, quando na verdade, simultaneamente contribui 

para o refreamento de novas práticas no sistema escolar e mantêm a uniformização 

do ensino, como se todos precisassem receber as mesmas informações do mesmo 

modo (LEITE, 2006; PÉREZ GÓMEZ, 2015). Assim, o ensino coletivo perpetua e 

segue com a velha lógica de avaliar individualmente, o que oculta a curiosidade, 

criatividade, criticidade e a autonomia do estudante, fazendo com que, 

consequentemente, professores e alunos permaneçam na continuidade dos seus 

processos educacionais e curriculares. 

 Todavia, é preciso reconhecer que o contexto das políticas públicas 

educacionais em Portugal e no Brasil, ao longo da década de 90 e nos últimos anos 

deste século tem direcionado reflexões sobre as políticas de gestão, de currículo e 

das práticas pedagógicas. Esse movimento reflexivo implica em planejamento e 

estratégias de ações concretas no espaço escolar (LEITE, 2006). É neste sentido, 

que a escola em nível micro re/organiza seus espaços, tempos e modo de ensino-

aprendizagem, na tentativa de corrigir e/ou superar tendências tradicionais, pois é 

                                                           
28

 Esse conceito sobre a tríade 3D é próprio da autora e de suas interpretações. 
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sabido que ―[...] ainda hoje, em nossas escolas e sistemas de ensino o trabalho do 

professor se define e orienta pela(s) e a partir da(s) disciplinas(s) que ministra, 

desde o concurso ou processo seletivo em que participou para ingressar na carreira 

do magistério [...]‖ (SILVA; SANTOS, 2009, p. 64).  

Deste modo, a responsabilidade recai quase sempre aos professores, que 

recebem a incumbência de transformar a realidade de ensino-aprendizagem. Mas 

como transformar a perspectiva tradicional em modelos de escolas inovadoras, se 

as políticas educativas por vezes são políticas/partidárias e que tem duração pré-

estabelecida? 

 Essa não é uma pergunta de fácil resposta, pois a escola encontra 

dificuldades em empregar novas tendências educacionais, como por exemplo, a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, porque estão ainda burocratizadas. 

Elas estão sufocadas com cargas horárias inflexíveis, rotina de trabalho, 

fragmentação disciplinar, salários baixos, salas de aulas lotadas, recursos 

tecnológicos limitados, salas de aulas tradicionais com classes e quadro, ausência 

de espaços multiculturais, de laboratórios e internet. Além de reuniões pedagógicas 

restritas, ausência de uma formação pedagógica que integre os componentes 

curriculares e outros tantos problemas que só o cotidiano escolar pode evidenciar 

(PÉREZ GÓMEZ, 2015; LEITE, 2006; LÜCK, 2008).  

Políticas públicas educacionais até diagnosticam tais situações, até preveem 

mudanças, mas a aplicação ainda está longe da realidade de concretização. Neste 

mesmo sentido, Leite (2006) alerta: 

 
Há que reconhecer que a quantidade de tarefas em que os professores e 
professoras se encontram envolvidos/as, bem como a cultura que 
caracteriza os quotidianos escolares e o exercício profissional docente, 
empurra-os/as muitas vezes para práticas curriculares de continuidade que 
tentam revestir de uma nova retórica legitimada no quadro de concepções 
educativas que apontam para um maior protagonismo do local. Quero com 
isto dizer que existem dificuldades institucionais para que as escolas, 
enquanto organizações inteligentes, reflictam colectivamente sobre si e 
sobre as práticas que instituem [...]. (Ibid., p. 76) 

 

De outra parte, é preciso ter em mente que é possível encontrarmos escolas 

que resistem aos desmandos políticos e que enfrentam com maestria as dificuldades 

do cotidiano escolar, seja pela via administrativa, de gestão, financeira e/ou 

pedagógica. Essas escolas no contexto do século XXI estão sendo reconhecidas 
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como ‗escolas inovadoras‟, porque conseguem, de alguma forma, legitimar os seus 

interesses internos e locais em detrimento de aprendizagens significativas. 

Portanto, é preciso refletir sobre esta sinopse que sintetiza alguns aspectos 

legais da educação, a fim de, entender os processos que constituem e se realizam 

no espaço escolar, bem como, identificar as inter-relações com as categorias de 

análise já anunciadas. Neste sentido, para problematizar a disciplinaridade e os 

movimentos inter/trans/disciplinares na perspectiva de uma abordagem histórica, 

tema este que será desenvolvido no próximo capítulo, deve-se ter inicialmente esse 

entendimento sobre a educação no Brasil e Portugal. 

 

 

 



 

  

CAPÍTULO III 
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3 DISCIPLINARIDADE E MOVIMENTOS INTER/TRANS/DISCIPLINARES: UMA 
ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

 

Este capítulo foi construído na perspectiva de ser potência no 

desenvolvimento da tese, pois teve como objetivo problematizar a disciplinaridade e 

os movimentos inter/trans/disciplinares na perspectiva de uma abordagem histórica. 

Assim, o texto expõe a problemática geral sobre o conhecimento, o qual constitui 

corpus para as diferentes ciências, que interpeladas e re/elaboradas (ou 

re/produzidas) pela modernidade, passaram a receber denominações disciplinares 

com diferentes terminologias (filosofia, psicologia, matemática, geografia, biologia, 

física, história, entre outras). Além disso, problematizar os conceitos que por ora são 

ditos novos, como a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade se fizeram 

necessários na composição do capítulo, pois as suas terminologias estão 

carregadas de sentidos, entre eles, a própria ideia de disciplinaridade. Assim, ao 

expor estas categorias, entendo que as mesmas transformam-se, 

concomitantemente, em movimentos epistemológicos29, que historicamente foram 

incorporando diferentes perspectivas teórico-metodológicas. 

 
3.1 DISCIPLINARIDADE: FRAGMENTAÇÃO E REGULAÇÃO? 

 

Problematizar a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na 

perspectiva de uma abordagem histórica possibilitou perceber que há uma 

circularidade de novas concepções que tentam modificar a relação compartimentada 

do conhecimento. A sensação é de que existe uma preocupação em elucidar e 

corrigir o nível de fragmentação das ciências, por isso, a flutuação de proposição e 

soluções que perpassam pelo resgate da sensibilidade em recompor reflexões 

integradas, talvez uma exigência de um mundo globalizado e em constante 

efervescência, no qual o conhecimento ganha velocidade, dinamicidade e 

exige/impõe a globalidade.  

Se antes, fragmentar e especializar as ciências era uma característica 

moderna e, sobretudo, econômica que amadureceu com a industrialização do século 

                                                           
29

 Diferentemente do capítulo II em que se trabalhou com a perspectiva de Tello (2012) sobre 
epistemologia, neste capítulo, será considerado a origem da terminologia, assim, epistemologia, 
significa: ciência (episteme), discurso (logos), isto é, discurso sobre a ciência ou também denominado 
teoria do conhecimento (JAPIASSU, 1992). 
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XVIII, remanescente da evolução histórica dos séculos XVI e XVII, pode-se dizer que 

determinados discursos inter/trans/disciplinares esfacelam tal fragmentação? Ou 

corroboram para a perpetuação ―velada‖ da disciplinaridade do conhecimento? A 

problemática que cerca o conhecimento científico faz com que alguns movimentos 

epistemológicos sejam reconhecidos no intuito de discutir e problematizar questões 

como: a disciplina, o ensino-aprendizagem, o currículo, as práticas pedagógicas etc. 

Neste sentido, debater e dialogar sobre as perspectivas do conhecimento exigem 

certa versatilidade crítica.  

A complexidade crítica e de problematizações reside no fato de se ter uma 

grande variedade de autores30 que abordam as teorias do conhecimento 

(ARÓSTEGUI, 2006; CAMBI, 1999; GAUTHIER et.al., 1998; GRAMSCI, 1982; 1989; 

JAPIASSU, 1981; 1976; 1992; SANTOS, 2010), cada qual sob diferentes 

perspectivas teórica-metodológicas, algumas com aproximações outras com 

posicionamentos divergentes epistemológicos. Para Japiassu (1992), por exemplo, a 

existência de diferentes teorias do conhecimento, corresponderia a uma reflexão 

sobre as ciências e suas ramificações em diversos tipos de saber31, que necessitam 

de uma fonte de investigação, assim procuravam-se alternativas para provar 

logicamente que determinada ciência era possível. Para tanto, o sujeito estabelecia 

relações objetivas com o objeto estudado, tendo em vista ―[...] determinar o valor e 

os limites do próprio conhecimento, a fim de extrair sua natureza, seu mecanismo 

geral e seu alcance‖ (Ibid., p. 30). É neste sentido, que o autor revela que todas as 

                                                           
30

 Existem autores, como Aróstegui (2007) que tratam em geral das teorias do conhecimento para 
que em particular possam exemplificar e fundamentar os seus campos específicos de conhecimentos. 
A exemplo, Aróstegui (2007) desenvolve na sua obra as dimensões sobre a historiografia como 
sinônimo de história. Desse modo, pode-se aferir que historiografia é uma disciplina que tem sua 
gênese na disciplina de história, interligada a grande área do conhecimento denominada de ciências 
sociais/humanas. Assim, para o autor apresentar a pesquisa histórica, teorias e métodos, é 
necessário resgatar a relação da historiografia com as diversas ciências, para em seguida abordar a 
construção do conhecimento na perspectiva historiográfica, delineando o caminho e emersão dos 
seus pressupostos. É neste sentido, que se observou que os autores realizam pesquisas com foco no 
seu campo de conhecimento, e/ou em determinado objeto de estudo, seguindo métodos próprios ou 
vinculados a grandes linhas teóricas (positivismo, marxismo, neomarxismo, estruturalista, pós-
estruturalista, etc.) o que não restringe as correlações com as demais áreas, mas demonstra o 
processo científico de um conhecimento ao outro. 
31

 Japiassu (1992, p. 15), entende que o termo saber é ―[...] bem mais amplo que o termo ciência‖. 
Pois, saber pode ser considerado um conhecimento que se adquiriu através de um processo formal 
de ensino ou pelo processo de saber fazer, isto é, um saber técnico, cotidiano. Neste sentido, o termo 
saberes é compreendido como um complexo de vários elementos em relação ao conhecimento das 
coisas, esse conhecer pode ser produzido através do ensino, das disciplinas, mas também pode, 
simultaneamente, ser produzido pelo homem na sua prática cotidiana. Além disso, o autor também 
aponta que: ―[...] Antes do surgimento de um saber ou de uma disciplina científica, há sempre uma 
primeira aquisição ainda não científica de estados mentais já formados de modo mais ou menos 
natural ou espontâneo‖. Pode-se aferir que os saberes também estão intrínsecos ao ser humano. 
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formas clássicas de epistemologias estiveram de certa forma, interligadas a 

evolução e progresso das ciências. 

Dessa forma, compreendo que o processo desencadeador do conhecimento 

está articulado ao movimento histórico que se organizou pela regulação do que se 

deve conhecer, como e para que finalidade se deva adquirir certos conhecimentos. 

Mas, como se chegou a tal situação?  

Através de uma breve analogia com o processo histórico ver-se-á que, desde 

os primórdios da humanidade32, existe a tendência de separar, segundo Santos 

(2010, p. 58): ―Estamos divididos, fragmentados‖. Primeiramente a separação de 

gênero entre o homem e a mulher, depois a fragmentação e especialização da 

produção do trabalho, com o advento da revolução neolítica que se estendeu até a 

formação das grandes civilizações (Egípcios, Fenícios, Hebreus, etc.) (CAMBI, 

1999). Claro, que nesses contextos históricos o conhecimento era naturalizado nas 

razões explicativas místicas ou da fé dogmática, mas não menos regulador e 

hierárquico do que se observou na modernidade. Basta lembrar a aprendizagem das 

histórias sobre os faraós, os imperadores, reis e da divisão dos que detinham uma 

sabedoria maior do que outros que as usavam como aspecto de ascensão. Todas as 

civilizações foram/são detentoras de algum tipo de conhecimento, de acordo com 

Japiassu (1976): 

 
Antes do advento das ciências no sentido moderno do termo, a sociedade 
tradicional, desde os tempos pré-históricos até nossos dias, encontrava no 
conjunto dos mitos próprios à comunidade os elementos de uma 
inteligibilidade universal. Os mitos expõem, sob a forma de uma revelação, 
a criação de um mundo pelos deuses, em sua origem. (Ibid., p. 16). 

 

Nessa perspectiva, a história do mundo antigo mostra que as civilizações 

foram detentoras de diferentes saberes. Há na literatura indicação de que mesmo os 

povos primitivos detinham conhecimento da sua fauna e flora, assim as primeiras 

civilizações conseguiram se auto-sustentar através da caça, pesca e coleta, depois 

foram evoluindo conforme suas necessidades. É deste ponto em diante que se fala 

                                                           
32

 Morin (2003, p. 40) revela que ―[...] a condição humana foi autoproduzida pelo desenvolvimento do 
utensílio, pela domesticação do fogo, pela emergência da linguagem de dupla articulação e, 
finalmente, pelo surgimento do mito e do imaginário [...] Assim, a nova Pré-história tornou-se a ciência 
que permite a ressurreição do humano que fora eliminado pelas fragmentações disciplinares‖. O autor 
está propondo uma nova maneira de perceber a formação humana, retomar a condição consciente de 
globalidade do humano, isto é, repensar a reforma, para reformar o pensamento, isso não significa 
negar os movimentos históricos, as contribuições da cultura científica e das ciências humanas, mas 
entender que existe um processo que se correlaciona. 
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do advento do fogo, da roda e das primeiras técnicas de domesticação dos animais 

e incipiente divisão do trabalho. Esses saberes conduziram a emersão de outros 

novos conhecimentos, como: a escrita rupestre, formas de linguagem e 

comunicação, o alfabeto Fenício. Outra civilização, a dos egípcios, por exemplo, 

demonstraram conhecimentos de astronomia, geometria e corpo humano (CAMBI, 

1999). Esses breves exemplos, revelam que o saber pode ser autoproduzido pelo 

homem conforme suas necessidades, como também podem estar inerentes ao seu 

instinto e natureza, bem como estão em movimento e dispersão, tornando-se 

significativos, a partir do interesse e da experiência vivida.  

Resgata-se, desta forma, o entendimento de Japiassu (1992, p. 18) de que: 

―Todo saber humano relaciona-se a um pré-saber‖. Desse modo, restabelece-se a 

circularidade de conhecimentos, que ora pode ser espontâneo, natural, intrínseco ao 

ser humano e ora pode ser formado por condições econômicas, políticas e teóricas. 

A produção do conhecimento é algo inerente a processualidade histórica.  

Por exemplo, Gramsci (1982), com o seu conceito próprio de intelectuais 

orgânicos, vai indicar a impossibilidade de separação entre o homo faber e o homo 

sapiens: ―Em suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade 

intelectual qualquer, ou seja, é um ―filósofo‖, um artista, um homem de gosto, 

participa de uma concepção do mundo [...]‖ (Ibid., p. 7). Assim, para o autor todos 

são intelectuais33, mesmo que não desempenhem a intelectualidade como função na 

sociedade, por isso, constituem uma classe social, e como tal, acabam 

desenvolvendo determinadas concepções, e estas trazem consigo conhecimentos 

que se constituem através e para a materialidade de certos fenômenos.  

A construção conceitual de Gramsci (1982) acerca dos intelectuais é mister 

para o entendimento que o intelectual não se produz apenas na oficialidade 

determinada pela ciência dos diferentes saberes, nem somente pela escola 

institucionalizada e especializada, mas indica a necessidade de consciência crítica 

                                                           
33

 Para Gramsci (1982, p. 7): ―Quando se distingue entre intelectuais e não intelectuais, faz-se 
referência, na realidade, tão somente à imediata função social da categoria profissional dos 
intelectuais, isto é, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade 
profissional específica [...]‖, isto é, não existem não intelectuais, todos possuem intelectualidade, seja 
ela, formal, derivada de um processo de escolarização institucionalizada, que segundo o autor é um 
instrumento que contribui na produção do intelectual em diferentes níveis, ou informal, decorrente do 
cotidiano, da relação entre pessoas, culturas, realidades e processos históricos concretos, mesmo 
que não ocorram ―[...] num terreno democrático abstrato [...]‖ (GRAMSCI, 1982, p. 10). Portanto, a 
escola que o autor se refere é flexível, é qualquer tipo de organização cultural que contribua, de 
alguma forma, para uma formação intelectual. 
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para superar as barreiras do conhecimento desinteressado, do dogmatismo 

cartesiano que tende a separar conhecimento de forma técnica entre ciências exatas 

e humanas. Assim, o autor já sinalizava que: 

 
A escola, mediante o que ensina, luta contra o folclore, contra todas as 
sedimentações tradicionais de concepções de mundo, a fim de difundir uma 
concepção mais moderna, cujos os elementos primitivos e fundamentais 
são dados pela aprendizagem da existência de leis naturais como algo 
objetivo e rebelde, às quais é preciso adaptar-se para dominá-las, bem 
como de leis civis e estatais que são produto de uma atividade humana 
estabelecidas pelo homem e podem ser por ele modificadas visando a seu 
desenvolvimento coletivo [...]. (GRAMSCI, 1982, p. 130).  

 

Essa sinalização possibilita problematizar a maneira que se institucionalizou e 

monopolizou o conhecimento, isto é, a forma que a sociedade encontrou para 

disciplinar, homogeneizar e consequentemente estabelecer níveis hierárquicos. 

Pode-se aferir que a época helenística foi à propulsora da ―[...] mudança que se 

realiza em direção da laicização, da racionalização e da universalização‖ dos 

saberes (CAMBI, 1999, p. 71-72). É também da história grega que emergem teóricos 

político-filosóficos como: Sócrates, Platão e Aristóteles, os quais formaram a base 

para o princípio de uma cultura cada vez mais diversificada no que tange as teorias 

do conhecimento. Na visão de Cambi (1999) foi também uma época em que: 

 
[...] se delineia uma cultura cada vez mais científica, mais especializada, 
mais articulada em formas diferenciadas entre si tanto pelos objetos quanto 
pelos métodos: é a época em que se desenvolve a ciência física em forma 
quase experimentais, em que se delineia a filosofia e a historiografia em 
formas amadurecidas, em que cresce a astronomia tanto quanto a 
geometria e a matemática, como também a botânica, a zoologia, a 
gramática, dando vida a uma enciclopédia bastante complexa do saber. 
(Ibid., p. 94).  

  

A influência grega foi fundamental para o delineamento inicial de algumas 

noções científicas e filosóficas que fomentaram a maturação da cultura ocidental. É 

dos gregos que se herdaram as noções de diálogo, oratória, lógica, ética, política, e 

o ideal de formação humana (CAMBI, 1999). A formação helenística foi tão 

significativa e importante que posterior à fase de regresso da idade média, serviu de 

sustentação para o surgimento renascentista34 e dos filósofos iluministas que 

transformou a fragilidade de um pensamento teocêntrico para a afirmação 

                                                           
34

 Para Cambi (1999, p. 221) o contexto renascentista é marcado ―[...] por uma mudança de atitude do 
homem diante dos problemas da vida e do mundo‖. 
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antropocentrista, fazendo a diferença na ampliação da concepção de mundo, e 

consequentemente dos saberes. 

 Texeira (2007) entende que o iluminismo reforçou a separação dos saberes, 

se detendo em objetos específicos de um determinado conhecimento. Porém, ainda 

que minimamente, conseguiu estabelecer um nível de diálogo entre os diferentes 

saberes, um exemplo são as famosas enciclopédias, um conjunto de textos 

explicativos que reuniam o conhecimento sobre o humano.  

Ademais, considerar as diferentes formas de saberes, de organizações 

culturais, sociais, econômicas e políticas da pré-história a contemporaneidade, nos 

remete a ideia de que toda diáspora humana é também uma diáspora de 

conhecimento. De acordo com Morin35 (2003): 

 
Nós, viventes, e, por conseguinte, humanos, filhos das águas, da Terra e do 
Sol, somos um feto da diáspora cósmica, algumas migalhas da existência 
solar, uma ínfima brotação da existência terrestre. 
Estamos, a um só tempo, dentro e fora da natureza. Somos seres, 
simultaneamente, cósmicos, físicos, biológicos, culturais, cerebrais, 
espirituais... Somos filhos do cosmo, mas, até em consequência de nossa 
humanidade, nossa cultura, nosso espírito, nossa consciência, tornamo-nos 
estranhos a esse cosmo do qual continuamos secretamente íntimos. Nosso 
pensamento, nossa consciência, que nos fazem conhecer o mundo físico, 
dele nos distanciam ainda mais. (Ibid., p. 38). 

 

A condição humana, apontada por Morin (2003), é um alerta sobre o 

afastamento entre a realidade e consciência. No entanto, o alerta também mostra 

que o homem não está desvinculado das contribuições científicas, mas precisa 

observar os caminhos que podem re/construir as distintas singularidades dos 

diferentes contextos sócio-históricos, no movimento que vai da produção dos 

saberes, do intelectual a concepção moderna de ciência, consequentemente um 

estímulo, um convite para a reflexão daquilo que somos ou dos produtos que nos 

tornaram como realmente somos. A que devemos tal situação de distanciamento, 

fragmentação, disciplinaridade e regulação?  

Será propriamente a época moderna a responsável pelas características 

conceituais do que hoje denominamos disciplina. A formação do Estado moderno36 

                                                           
35

  Cabe esclarecer ao leitor, que mesmo reconhecendo a existência de um tensionamento entre o 
suporte teórico dado por Gramsci e por Edgar Morin e, por vezes contraditório, ainda assim, optei em 
manter ambos, pois cada um em seu tempo/contexto emergiu significado coerente sobre o processo 
de construção do conhecimento. Ambos os autores podem ser revisitados para problematizar a 
disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na perspectiva de uma abordagem histórica.  
36

  Segundo Cambi (1999, p. 201) o Estado moderno pode ser entendido como ―[...] poder exercido 
por um centro, segundo um modelo de eficiência racional e produtiva, em aberto contraste com o 
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exigia uma regulação sob o conhecimento, o interesse político contribuía para a 

perpetuação das relações fragmentadas seja cultural, intelectual ou social. É neste 

sentido, que Cambi (1999) destaca que no século XVI tem-se uma explosão 

marcada por transformações, sendo o século seguinte um dos mais promissores 

para a confirmação do domínio dos saberes científicos naturais, que basicamente 

rejeitava qualquer tipo de fundamentação que não fosse legitimada pelo 

conhecimento empírico, além disso, era comum usar métodos quantitativos para 

conhecer determinado fenômeno. 

Na mesma direção, Lück (2010, p. 30), considera que a disciplinarização ou 

as associações de conhecimentos especializados ―[...] foram construídos a partir de 

um paradigma teórico-metodológico que norteou a determinação da visão 

especializada de mundo, centrado, sobremodo, nas proposições de Descartes e 

Newton, combinando empirismo e lógica formal‖. 

 Em relação ao paradigma teórico-metodológico, exposto por Lück (2010) e 

Santos (2010), é delineado um discurso sobre as ciências com explicações que 

perpassam pelo heliocentrismo de Copérnico, Leis de Kepler, Leis de Galileu, 

Newton, Bacon, até o famoso Discurso do Método de Descartes, entre outros que 

emergem no decorrer dos seus escritos. Os exemplos citados corroboram para a 

exposição do paradigma dominante, isto é, modelos teórico-metodológicos que 

suscitaram novas percepções para, ora explicar a natureza, ora a cultura, ora o 

humano, ora o animal e assim por diante, mas que segundo Santos (2010) não 

foram suficientes para se tornarem inquestionáveis, assim, como todo modelo, 

acabou enfrentando as crises próprias de novos contextos históricos. 

De maneira geral, pode-se aferir que, o paradigma dominante (primeira 

revolução científica – 2ª metade do século XVIII), instituiu um ideário disciplinar, isto 

é, disciplina como controle, regulação, normatização de determinada atividade seja 

ela relacionada, tanto aos saberes científicos, como também aos não científicos. 

Essa primeira revolução científica, explica os caminhos da formação técnica-

científica do conhecimento, assim como se disciplinava o trabalho nas fábricas, era 

necessário re/produzir uma cultura disciplinar para as coisas relativas ao 

desenvolvimento da humanidade. Assim: 

                                                                                                                                                                                     
exercício de outros poderes (eclesiásticos, aristocrático) e com a sobrevivência da desordem dos 
marginalizados (pobres, criminosos etc.)‖. Essa sobreposição hierárquica que constituiu o bojo da 
sociedade moderna foi a responsável pela hegemonia do poder e consequentemente pelo 
alargamento do ideário de dominante e dominado.   
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[...] os desenvolvimentos disciplinares das ciências não só trouxeram as 
vantagens da divisão do trabalho, mas também os inconvenientes da 
superespecialização, do confinamento e do despedaçamento do saber. Não 
só produziram o conhecimento e a elucidação, mas também a ignorância e 
a cegueira. (MORIN, 2003, p. 15). 

 

É neste sentido, que Morin (2003) entende que o período produziu a 

fragmentação dos saberes, mas também fomentou a alienação do homem em 

relação a sua força de trabalho. A dualidade entre o trabalho manual e o intelectual 

foram aspectos característicos da modernidade, bem como a fragmentação dos 

saberes em ciências naturais e humanas.  

Assim, enquanto o conhecimento científico dominante baseado na 

objetividade, na experimentação e na busca de explicações físicas, matemáticas, 

mecanicistas e técnicas operou a descoberta de novos conhecimentos até meados 

do século XIX, deste século em diante se teve a inclusão de novas perspectivas 

teórico-metodológicas, o que Santos (2010) denominará de paradigma emergente.  

O paradigma emergente corresponderia a outras duas revoluções científicas. 

Sendo que a segunda revolução científica (2ª metade do século XIX) foi uma das 

responsáveis por aprofundar a ideia da disciplina, sob um viés de separabilidade e 

fragmentação, não apenas no quesito de divisão do trabalho, hierarquização e 

especialização, como também, para as noções relativas às áreas do conhecimento, 

surgia assim a dicotomia entre ciências naturais e sociais. Para Santos (2010), o 

conhecimento disciplinar: 

 
[...] tende a ser um conhecimento disciplinado, isto é, segrega uma 
organização do saber orientada para policiar as fronteiras entre as 
disciplinas e reprimir os que as quiserem transpor. É hoje reconhecido que a 
excessiva parcelização e disciplinarização do saber científico faz do 
cientista um ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos. 
(SANTOS, 2010, p. 46). 

 

Quais as consequências que esses efeitos negativos podem causar, 

sobretudo, na formação dos educandos? Será que a fragmentação disciplinar foi tão 

excessiva e expressiva, que fortaleceu a possibilidade de contextualização e 

integralização dos diferentes saberes científicos? Mas, afinal, o que significa 

disciplina/disciplinar?  

Neste momento, faz-se mister considerar a grafia da terminologia 

disciplina/disciplinar. Para Pombo (2013) a palavra disciplina é carregada de 
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significados, além disso, é um radical37 que compõe expressivamente os conceitos 

interdisciplinares e transdisciplinares, essa aproximação com a raiz da palavra 

disciplinar pode resultar em equivocidade38.Daí, a necessidade de problematizar tais 

categorias, o que leva a um entendimento de onde se fala e como se fala, isto é, dos 

contextos sócio-históricos em que o conhecimento se re/produz, de maneira 

complexa diante da expansão científica e da especialização disciplinar.  

Pombo (2013) ao analisar a raiz da palavra disciplina, destaca que esse 

radical comum pode conduzir para uma dispersão de sentido, ao invés de operar 

como um artifício de aproximação. É o que leva a autora a identificar a existência de 

três grandes significados para a palavra disciplina, sendo o primeiro reconhecido:   

 
[...] como ramo do saber: a Matemática, a Física, a Biologia, a Sociologia ou 
a Psicologia são disciplinas, ramos do saber ou, melhor, alguns desses 
grandes ramos. Depois, temos as sub-disciplinas e assim sucessivamente. 
Disciplina como componente curricular: História, Ciências da Natureza, 
Cristalografia, Química Inorgânica, etc. Claro que, em grande medida, 
muitas das disciplinas curriculares se recortam sobre as científicas, 
acompanham a sua emergência, o seu desenvolvimento, embora, como 
sabemos, sempre com desfasamentos temporais e inexoráveis efeitos de 
desvio. Finalmente, disciplina como conjunto de normas ou leis que regulam 
uma determinada actividade ou o comportamento de um determinado 
grupo: a disciplina militar, a disciplina automobilística ou a disciplina escolar, 
etc. (POMBO, 2013, p. 2). 

 

O que está explícito nos três grandes significados expostos pela autora é a 

ideia de regulação. Neste sentido, ao considerar a disciplina como ramo do saber, 

como componente curricular ou como uma norma a ser seguida, está se 

condicionando o enquadramento e o rigor produzido por uma tradição histórica e 

simbólica de separabilidade e fragmentação. Além disso, na ideia de disciplina estão 

subjacentes as noções de ciência, pois essas se correspondem, isto que, a 

disciplina engloba um conjunto de conhecimentos, aprofunda, fragmenta e 

especializa determinado fenômeno, para que este seja entendido na sua 

parcialidade, talvez um dos seus equívocos seja desconsiderar o todo de que faz 

parte (LÜCK, 2010). Assim, a disciplina foi incorporando conteúdos, foi produzindo 

novas ramificações de conhecimentos, tornou-se também atividade de ensino, 

sistematizou e organizou o campo curricular das instituições de ensino, regulando o 

que se deveria ensinar, quando e como ensinar.  

                                                           
37

 Pombo (2013) utiliza o conhecimento sobre a formação das palavras, assim, o radical é a base da 
palavra carregada de significado.  
38

 Percebe-se que Pombo (2013) utiliza o termo equivocidade para designar o pluralismo da palavra 
disciplina e a existência de significados diferentes e independentes. 
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Nessa acepção, a escola e o currículo se tornaram ao longo do contexto 

histórico, dois grandes instrumentos de controle social e poder (APPLE, 2002; 2006; 

LOPES; MACEDO, 2011). O resultado foi uma multiplicação de transmissão dos 

conhecimentos, de forma linear e por vezes autoritário, situação que elevava a 

categoria do docente como o detentor do conhecimento e da verdade, 

estabelecendo relações de poder e controle.  

Em consequência das fragmentações das disciplinas/ciência, e do mesmo 

modo que a palavra disciplina corporificou como prefixo as terminologias inter e 

trans (POMBO, 2013), Aróstegui (2006) aborda que é frequente o uso de sufixos 

para denominar as muitas ciências que nasceram e expandiram principalmente com 

o advento da modernidade. Para o autor, o uso do sufixo acaba sendo um 

neologismo.  

Aróstegui (2006) exemplifica, dizendo que os sufixos logia e grafia de origem 

grega podem ser identificados, por exemplo, nas palavras que caracterizam 

respectivamente as disciplinas de: sociologia e geografia. Em seguida dá 

continuidade, demonstrando que além dos sufixos, há áreas do conhecimento ditas 

clássicas como, por exemplo, a física, e ainda ressalta que há a adjetivação das 

disciplinas que originam outros campos de conhecimento, assim ―[...] a implantação 

da psicologia resultou na criação do termo ´psicológico´, a geologia, no termo 

´geológico´, a geografia, no ´geográfico‖ [...] (ARÓSTEGUI, 2006, p. 27).  

É nessa conjuntura que se percebe que a denominação de uma determinada 

disciplina está subjacente aos diferentes campos científicos ―[...] constituído por um 

neologismo, dá lugar, às vezes, a um nome diferenciado para o tipo de realidade à 

qual se dedica‖ (ARÓSTEGUI, 2006, p. 28). Para o autor um dos problemas está na 

manifestação terminológica da própria ciência que de certa forma exige uma 

padronização, assim, é necessário que uma disciplina adote um nome específico. 

Ainda, Aróstegui (2006, p. 27) conclui que: ―Os nomes das ciências são inventados; 

foi isso o que ocorreu a partir do século 18‖. Isso explica a diversidade de prefixos, 

sufixos e de grafias que dão nome as ciências, as quais foram separadas, 

fragmentadas e disciplinadas para regular o conhecimento. Esse tipo de teorização, 

evidentemente, contribui na problematização da disciplinaridade e de seus prefixos, 

sufixos e grafias decorrentes de cada contexto histórico. 

Será propriamente na terceira revolução científica (2ª metade do século XX e 

estendida até os dias atuais), que a tecnologia irá se sobressair as formas 
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mecânicas e técnicas e fará emergir com tal velocidade a ideia de flexibilidade e 

globalidade. Dessarte, se as outras duas revoluções foram responsáveis pela 

inserção da separação do conhecimento em disciplinas fragmentadas, está última, 

ainda em curso, revelará que esses modelos já não são mais suficientes para 

compreender a complexidade do mundo e do humano. Para Santos (2010) o modelo 

de racionalidade científica está em crise profunda, irreversível, resultado de uma 

pluralidade teórica e de situações sociais. 

 
A ciência moderna legou-nos um conhecimento funcional do mundo que 
alargou extraordinariamente as nossas perspectivas de sobrevivência. Hoje 
não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para isso é 
necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento 
compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente 
ao que estudamos. A incerteza do conhecimento, que a ciência moderna 
sempre viu como limitação técnica destinada a sucessivas superações, 
transforma-se na chave do entendimento de um mundo que mais do que 
controlado tem de ser contemplado. (SANTOS, 2010, p. 53).  

 

Decorrente dessa necessidade de produzir outra forma de conhecimento, está 

inerente a ideia de re/pensar o ensino e as limitações fragmentadas do 

conhecimento, de maneira não controlada, mas de contemplação e correlação das 

múltiplas e plurais formas epistemológicas que a ciência incorporou ao longo do 

contexto histórico.  

São hoje muitos e fortes os resquícios da regulação disciplinar. Uma das 

formas observáveis é a própria grade curricular nas escolas de Educação Básica, e 

a divisão da carga horária das disciplinas, sendo: quatro períodos para português, 

quatro para matemática, dois para história, um para filosofia, um para inglês, um 

para artes, etc. Instituiu-se de tal forma a fragmentação nas instituições 

educacionais, que realmente fica difícil encontrar soluções para rupturas 

significativas em curto prazo. 

Além disso, a estrutura disciplinar organizada para legitimar uma realidade 

específica é o condicionante para equivocidade acerca do conhecimento, pois ao 

separar, fragmenta-se a percepção de correlação entre uma ação e outra entre um 

contexto e outro. Nessa perspectiva, Morin (2003) indica que: 

 
HÁ INADEQUAÇÃO cada vez mais ampla, profunda e grave entre os 
saberes separados, fragmentados, compartimentados entre disciplinas, e, 
por outro lado, realidades ou problemas cada vez mais polidisciplinares, 
transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. (Ibid., 
p. 13, grifo do autor). 
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A preocupação do autor reside em aspectos que às vezes não se mostram 

visíveis, como por exemplo, a relação dos conjuntos dos conhecimentos e interação 

entre partes e todo, pois, se de um lado há saberes fragmentados, por outro há 

necessidade de resolver situações múltiplas, as quais exigem uma noção de 

conjunto de vários saberes. Por isso, para ele ―[...] o retalhamento das disciplinas 

torna impossível apreender ‗o que é tecido junto‘, isto é, o complexo, segundo o 

sentido original do termo‖ (MORIN, 2003, p. 14). Essa complexidade que abrange a 

contextualização, relação e integração entre os diferentes saberes é um dos grandes 

desafios quando o assunto é a educação, pois a ciência moderna do século XVI 

cuidou minuciosamente por separar o conhecimento humano do científico e este 

último tratou de separar em áreas do conhecimento, e a cada século, a cada nova 

geração aumentava-se a expectativa de especializar e compartimentalizar, de forma 

técnica, os saberes.  

Portanto, o reconhecimento de que a disciplinaridade regula e fragmenta 

determinados saberes para conhecê-los em especificidade, porque acaba isolando o 

fenômeno em relação ao seu contexto e consequentemente distanciando o 

observador em relação ao que se está sendo observado, nos revela o quanto essa 

sistematização ainda se re/produz nas instituições de ensino. Ademais, suscita a 

necessidade de discutir novas concepções de ensino, que de alguma forma possam 

minimizar e/ou modificar a ideia de regulação que se instituiu na modernidade 

disciplinar.  

A disciplinaridade não pode ser sinônimo exclusivo de fragmentação de 

isolamento entre as áreas do conhecimento, essa relação até certo tempo foi 

significativa e responsável por grandes modelos teórico-metodológicos e esteve 

implicada na concepção de currículo. No entanto, esse modelo de educação que 

ainda prevalece nos currículos escolares, já não atende a realidade de educandos 

que estão conectados e interligados simultaneamente a diferentes conhecimentos. 

A escola do século XXI e das novas gerações continua a operar um currículo 

fragmentado em disciplinas que não dialogam e que intimidam as que desejam 

transpor os limites impostos pelo isolamento disciplinar (SANTOS, 2010). É 

necessário vislumbrar outras possibilidades de ensino-aprendizagem, pois já 

estamos vivenciando as consequências do impacto da era digital na sala de aula. De 

acordo com Pérez Gómez (2015, p. 15): ―As confluências de mudanças tão 

significativas e radicais estão moldando um novo metacontexto que modifica as 
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instituições, os Estados e a vida cotidiana dos cidadãos dentro de uma era de 

globalização e interdependência‖. Dessa forma, a diáspora do conhecimento, nesse 

novo contexto pode provocar reflexões e aprendizagens que integram a pluralidade, 

a multidimensionalidade, a interdisciplinaridade e, por fim, a transdisciplinaridade 

dos diferentes saberes, de forma que, nos movimente e nos aproxime daquilo que 

estudamos, que não seja algo distante, isolado, mas que pertença a nossa realidade 

e que a transforme.  

 

3.2 INTER/TRANS/DISCIPLINARIDADE: RELAÇÕES E CIRCULARIDADE DE 
CONCEITOS 

 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade emergiram como conceitos no 

final do século XX, especificamente na década de 1970, em um evento realizado na 

Universidade de Nice na França, com o objetivo de ―[...] aprofundar esses conceitos, 

analisar sua utilidade no ensino e na pesquisa e sua adequação no desenvolvimento 

do conhecimento e da sociedade naquele momento‖ (TEIXEIRA, 2007, p. 58). 

Assim, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade emergiram como novas 

possibilidades para contrapor o modelo dominante em relação à ciência racional e 

empírica.  

Alguns autores expõem que a interdisciplinaridade surgiu como alternativa de 

re/produzir o processo civilizatório e humano sob a ótica da unicidade entre as 

diferentes disciplinas, isto é, unidade e não uma unificação. Uma forma de superar a 

fragmentação e a hiperespecialização de forma coletiva e cooperada39 explorando 

um pluralismo de perspectivas teórico-metodológicas (LÜCK, 2010; JAPIASSU, 

1976; TEIXEIRA, 2007; FAZENDA; PESSOA, 2013). É neste sentido, que a 

polissemia ganha força, sendo necessário retomar a composição morfológica que 

compõe o radical da palavra disciplina, a qual também é permeada por flutuações de 

significados (POMBO, 2003). Como já visto, disciplina pode ser compreendida em 

três conceitos: como ramo do saber, como componente curricular ou como uma 

                                                           
39

 Etges (2011, p. 80), elabora uma crítica a noção cooperada da interdisciplinaridade, para o autor 
aprender de forma cooperada não é a mesma coisa que pensar interdisciplinar, pois conduzir os 
alunos a praticarem ações transdisciplinares aplicando regras estruturais e sistemáticas, apenas 
fazem com que esses alunos sejam técnicos e operadores de um método, por isso, para o autor: 
―Este tipo de atividade não se pode confundir com o ato de pensar ou de aprender a pensar. Na 
verdade, trata-se de pura execução de ações pré-programadas de alguma forma‖.  
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normal a ser seguida. Ou seja, um desses significados ou os três juntos estarão 

presentes na concepção de inter/trans/disciplinaridade. 

Pombo (2003, p. 2, grifo da autora), por sua vez, diz ser necessário recorrer 

―[...] à etimologia dos prefixos que, em cada caso, antecedem a palavra disciplina 

[...]‖, para ela os prefixos inter e trans passariam por uma espécie de continuum, 

representado juntamente a outros dois prefixos, pluri e multi, que seriam uma 

possibilidade de pôr em conjunto, estabelecer relações. Assim, em um determinado 

momento, os conhecimentos dispostos em ramos de saberes, isto é, em disciplinas, 

passariam por um paralelismo (pluri, multi) para, posteriormente, apresentarem 

pontos convergentes (inter) e por último:  

 
[...] algo que, quando se aproximasse de um ponto de fusão, de unificação, 
quando fizesse desaparecer a convergência, nos permitiria passar a uma 
perspectiva holista e, nessa altura, nos permitiria falar enfim de 
transdisciplinaridade. (POMBO, 2003, p. 3).  

 

Na figura 7, observa-se a ideia de continuum defendida pela autora citada. 

Segundo ela a continuidade precisa estar interligada ao um processo de crescente 

intensidade, por isso, o paralelismo seria um primeiro nível denominado de 

pluridisciplinar, a convergência entre as disciplinas seria a fase interdisciplinar e o 

holismo, bem como, a unificação corresponderia a transdisciplinaridade. Na figura 

podem-se observar as fases de coordenação, combinação e fusão, demonstradas 

através do borramento esfumaçado de crescente intensidade entre os tons que vão 

do mais claro ao escuro em intensão de misturar-se, prevalecendo a ideia da 

continuidade cíclica. Pombo (2003), explica: 

 
Se esta proposta tivesse aceitação entre a comunidade daqueles que 
pensam estas questões, teríamos aqui uma forma simples de nos 
entendermos. Quando estivéssemos a falar de pluridisciplinaridade ou de 
multidisciplinaridade, estaríamos a pensar naquele primeiro nível que 
implica pôr em paralelo, estabelecer algum mínimo de coordenação. A 
interdisciplinaridade, pelo seu lado, já exigiria uma convergência de pontos 
de vista. Quanto à transdisciplinaridade, ela remeteria para qualquer coisa 
da ordem da fusão unificadora, solução final que, conforme as 
circunstâncias concretas e o campo específico de aplicação, pode ser 
desejável ou não (Ibid., p. 3). 
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Figura 7 – Proposta de continuidade e de crescente intensidade entre as 
categorias: Pluri/inter/trans/disciplinar. 

 

 

             

 
Fonte: Pombo (2003, p.3). 

 

 

A ideia de continuidade da autora não exclui a noção de disciplina como 

ramificação do saber e muito menos nega os progressos que a fragmentação dos 

diferentes campos do conhecimento proporcionou ao longo do movimento histórico. 

Assim, a proposta de Pombo (2003) é que se tenha um crescente de discussões que 

englobe a coordenação, a combinação e a fusão das disciplinas, isto é, existe uma 

interdependência entre o disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Pombo (2003) 

ao se referir a proposta de continuidade e de crescente intensidade entre as 

categorias, pluri/inter/trans/disciplinar, acrescenta: 

 
Há inúmeras definições entre os principais especialistas destas questões 
que, digamos assim, suportam esta proposta. Outras não. Contudo, para lá 
de todas as diferenças e disparidades, a interdisciplinaridade é uma palavra 
que persiste, resiste, reaparece. O que significa que nela e por ela algo de 
importante se procura pensar. (Ibid., p.3) 

 

Considerando a perspectiva de outro especialista, que em algumas questões 

se aproxima e em outras se distancia de Pombo (2003), destaco Japiassu (1976, 

p. 73), o qual re/produziu um esquema baseado nos estudos do australiano Jantsch, 

que mostra ―[...] os graus sucessivos de cooperação e de coordenação crescente 

das disciplinas [...]‖. Na figura 8, visualiza-se a descrição sobre as categorias: 

Multidisciplinaridade, Pluridisciplinaridade, Interdisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade. Porém, na categorização de Japiassu a coordenação se daria 

a partir da interdisciplinaridade e não da pluridisciplinaridade como coloca Pombo 

(2003).  
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Japiassu (1976), utiliza a terminologia axiomática para definir as relações 

interdisciplinares e transdisciplinares, isto é, um conjunto de ações organizado e 

sistematizado com objetivos múltiplos e coordenados. Por isso, o uso da expressão 

coordenação. 

 

 

Figura 8 – Descrição sobre as categorias: Multidisciplinaridade, 
Pluridisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 

 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Japiassu (1976, p. 73-74) 

 

 

Pode-se observar na imagem que se refere à multidisciplinaridade (Figura 8) 

que não há trocas entre as disciplinas, elas não cooperam uma com a outra, mesmo 

estando no mesmo nível. Já na pluri, as disciplinas estão justapostas e aparece 

certa relação entre uma e outra, ou seja, tem cooperação, mas não coordenação. 

Ademais, para Japiassu (1976) a multi e a pluri, não desenvolvem a integração 

teórica e metodológica que as diferentes disciplinas oferecem para conjugar uma 

resposta comum sobre determinado conhecimento. Assim, o autor apresenta que o 
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conhecimento interdisciplinar supera o ―[...] monólogo de especialistas ou do ‗diálogo 

paralelo‘ entre dois dentre eles, pertencendo a disciplinas vizinhas‖ (Ibid., p. 74, grifo 

do autor). Dessa forma, a interdisciplinaridade possibilita a interação e um 

intercâmbio significativo, ―[...] de tal forma que, no final do processo interativo, cada 

disciplina saia enriquecida‖ (Ibid., p. 75), consequentemente superando as barreiras 

disciplinares em uma espécie de relação de interdependência.  

Em relação à transdisciplinaridade, Japiassu (1976), aponta que o termo foi 

uma criação de Piaget. A trans seria uma espécie de etapa final do processo de 

interação, cooperação e coordenação, sendo essa etapa superior às outras três, 

porque conseguiria conectar várias disciplinas e especialidades de conhecimentos, 

engendrando ligações na produção de um sistema total sem fronteiras entre e além 

das disciplinas.  

Para Rocha e colaboradores (2009, p. 37) a ―[...] transdisciplinaridade exige a 

superação da fase interdisciplinar, ou seja, a eliminação completa das barreiras e 

hierarquias entre conhecimentos‖. Disso emerge, pois, um conjunto de situações 

novas para a educação e a necessidade de dialogar sobre que tipo de ensino e de 

políticas curriculares as instituições de ensino estão operando. Assim, como existem 

escolas com projetos pedagógico-curriculares40 que corroboram para a 

fragmentação disciplinar, existem também escolas inovadoras, que estão propondo 

projetos, oficinas e modificações curriculares na perspectiva interdisciplinar e/ou 

transdisciplinar. Mas, afinal, que contribuições à escolha de uma dessas alternativas 

pode oferecer para a transformação da realidade educacional?  

 
Chegou o momento de uma nova epistemologia, que não seria mais 
somente uma reflexão sobre cada ciência em particular, separada do resto, 
e comprazendo-se com uma deleitação morosa sobre seu próprio discurso. 
Invertendo a marcha do pensamento, os sábios de nossa época devem 
renunciar a se confinarem em sua especialidade, para procurarem, em 
comum, a restauração das significações humanas do conhecimento. 
(GUSDORF, 1976, p. 15). 

 

Gusdorf (1976) está se referindo a interdisciplinaridade como uma nova teoria 

do conhecimento, não como um modismo, mas uma concepção que exige um novo 

olhar, uma nova postura. Por isso, renunciar o isolamento, o confinamento, para 

                                                           
40

 O termo original é de Libâneo (2004) – projeto pedagógico-curricular. Para o autor a denominação 
é ampla e demonstra as orientações educativas, não só conduzindo para ―[...] ‗como se faz‘, mas 
principalmente, ao ‗por que se faz‘ [...]‖ (Ibid., 2004, p. 153). Assim, o projeto pedagógico-curricular, é 
um instrumento comunicativo das intenções educativas, das ações planejadas, bem como, expressa 
o conjunto dos conteúdos selecionados em cada disciplina. 
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produzir conhecimentos integralizados, contextualizados e não mais dissociados 

disciplinarmente, transpor os limites que separam um saber do outro, isto é, 

transcender a própria especialidade.  

A interdisciplinaridade está conectada à pesquisa, ao ensino, e, 

especialmente, às práticas pedagógicas que movimentam a transição da cultura 

disciplinar para uma cultura transdisciplinar. Desta forma, a Transdisciplinaridade 

―[...] repousa sobre o exame, na íntegra, do processo de geração, organização 

intelectual, organização social e difusão do conhecimento‖ (D‘AMBRÓSIO, 1997, 

p. 15). É por esse viés que se entende que o conhecimento sempre esteve em 

diáspora, isto é, disperso e ao mesmo tempo inerente ao ser humano que, de 

alguma forma, é detentor de saberes. Por isso, a necessidade de corrigir o equívoco 

dicotômico que separa ciência da existência, objetividade da subjetividade 

(FAZENDA, 1994). 

As afirmações expostas anteriormente foram fundamentais no 

desenvolvimento da tese. Primeiro, porque se percebe que há uma circularidade 

espantosa de conceitos que pretendem definir o que seria a interdisciplinaridade e o 

que seria a transdisciplinaridade. Segundo, que é evidente a tamanha circularidade 

de conceitos, os quais podem nos conduzir a uma equivocidade ou até mesmo uma 

visão reducionista, que poderia fazer supor que as duas denominações estariam 

esfacelando a ideia de fragmentação ou poderiam forjar uma ideia de superação, 

mantendo no íntimo de suas práticas a técnica das ações que seguem padrões, 

instruções e métodos rígidos, como os vistos em relação à disciplinaridade. E, uma 

terceira, que nos conduz a perceber a inter/trans/disciplinaridade como um novo 

desafio e uma necessidade de problematizar a atividade de ensino tradicional e, 

sobretudo, as políticas curriculares, isto é, concepções que transformam o olhar, o 

sentir e o fazer do estudante juntamente com as ações do seu cotidiano, da sua 

realidade e da sua existencialidade. Portanto, é necessário que a construção do 

conhecimento tenha sentido, seja significativa, e que todos possam fazer parte, 

possam ser coparticipes do processo educacional. Pérez Gómez (2015, p. 71) indica 

a necessidade de ―[...] uma nova racionalidade para a escola [...]‖ que esteja 

articulada ao: 

 
Aprender, desaprender e voltar a aprender, evitar a separação das emoções 
e da razão, atender o território do inconsciente, sondar o vazio do 
desconhecido, ou seja, para facilitar a educação do indivíduo completo 
requer, obviamente, uma nova racionalidade para a escola. (Ibid., p. 71). 
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Por conseguinte, desenvolver uma nova racionalidade para a escola requer 

uma revisão profunda sobre a sistematização do conhecimento nos grandes centros 

de ensino como, as universidades e escolas que foram tradicionalmente constituídas 

pelo paradigma dominante da ciência moderna. Mudar toda essa estrutura, com 

certeza não é uma tarefa fácil. Visto que, a maneira que se construiu a ideia de 

disciplina, em especial, na escolarização e no modo de ensino-aprendizagem, foi de 

tal forma reguladora e individualista, que conseguiu instaurar um pensamento de 

linearidade, delineado por processos históricos fragmentados e sistematizados do 

conhecimento.  

Sob este ângulo, afere-se que a disciplina, é ciência (JAPIASSU, 1976). Isto 

é, ciência estratificada em ramos do conhecimento, que recebeu um tratamento 

específico de tal nível que ao isolar e fragmentar acabou por engendrar categorias 

de especialização de determinados fenômenos. Por exemplo, nas ciências naturais 

a relação entre a Física e a Biologia, originou a Biofísica, as noções matemáticas 

aprofundadas com as noções biológicas formatam uma subcategoria do saber 

especializado, denominado de Biomatemática, assim como as ciências sociais 

especializaram e sistematizaram novas disciplinas, como a Psicologia com a 

Pedagogia, originando a Psicopedagogia (ARÓSTEGUI, 2007; POMBO, 2003; 

LÜCK, 2010; JAPIASSU, 1976; ROCHA et. al., 2009). 

Sendo assim, um determinado conhecimento era defendido com 

exclusividade em uma área específica, que receberia uma determinada 

denominação. Deste modo, os conhecimentos sobre a citologia, a genética, a 

anatomia humana, eram assuntos específicos da Biologia, assim como as ligações 

químicas, funções inorgânicas, soluções e isomeria eram conhecimentos vinculados 

à disciplina de Química. Dessa forma, formaram-se escalas categóricas e 

hierárquicas que condicionavam o ensino disciplinar fixo em conteúdos. 

 
O desdobramento do conhecimento em disciplinas estanques teve seu 
início mediante uma objetivação da coisa conhecida, de maneira que o 
sujeito cognoscente pretendeu ver a realidade dissociada de si próprio e até 
mesmo de seu modo de vê-la. Desta forma, promoveu-se não apenas a 
disjunção entre diferentes dimensões e aspectos de um mesmo fenômeno, 
como também do homem em relação a eles. No ensino, essa disfunção se 
expressa pela preocupação em esquematizar conteúdos produzidos de 
maneira divorciada da realidade e até mesmo da investigação científica que 
produz o conhecimento. (LÜCK, 2010, p. 21). 
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Assim, as noções matemáticas deveriam ser observadas na disciplina de 

matemática, o português no português e assim por diante. É deste ponto, que a 

disciplinaridade toma forma rígida e de controle, regula o conhecimento preso a sua 

área de origem, além disso, a roupagem moderna incutia a ideia de disciplina como 

comportamento (LÜCK, 2010). Neste sentido, era desnecessário questionar, 

comparar e contextualizar, pois o conhecimento era transmitido e não compartilhado 

no intuito de construção reflexiva.  

 
Sabemos hoje que a ciência moderna nos ensina pouco sobre a nossa 
maneira de estar no mundo e que esse pouco, por mais que se amplie, será 
sempre exíguo porque a exiguidade está inscrita na forma de conhecimento 
e desconhecimento. A ciência moderna produz conhecimento e 
desconhecimentos. Se faz do cientista um ignorante especializado faz do 
cidadão comum um ignorante generalizado. (SANTOS, 2010, p. 55). 

 

Por qual motivo essa sistematização de ciência/educação perdurou por tanto 

tempo e ainda perdura em algumas escolas? Talvez, porque, ajuda a justificar uma 

ordem econômica de segregação social, na qual o interesse não é educar para a 

reflexão da totalidade dos processos de formação humana, mas sim para explicar 

que existem situações comercias na qual perpetuam relações de dominantes e 

dominados. A solução histórica encontrada foi à separação do trabalho manual do 

intelectual, sendo a escola um dos instrumentos de preparação para os diferentes 

tipos de intelectuais (GRAMSCI, 1982; 1989; FRIGOTTO, 2011b). Nessa 

perspectiva, a disciplinaridade tem como um dos seus objetivos, aprender partes, 

fragmentos sobre algum assunto específico, o que na maioria das vezes contribuí 

para um conhecimento reducionista, ao passo que considera parcelas e isola o 

fenômeno estudado da realidade vivida, ―[...] uma despreocupação por estabelecer 

relação entre ideias e realidades, educador e educando, teoria e ação, promovendo-

se assim a despersonalização do processo pedagógico‖ (LÜCK, 2010, p. 21). 

O fortalecimento disciplinar nos foi caro e mesmo anunciando sua crise 

(SANTOS, 2010), está longe de realizar um rompimento definitivo. Entretanto, 

surgem movimentos e perspectivas que minimizam os impactos dessas estruturas 

disciplinares de ensino e educação, delineando atitudes que permitem visualizar 

outras possibilidades, como a inter/trans/disciplinaridade. 

Assumir esse movimento inter/trans/disciplinar não significa negar tudo o que 

já foi realizado e construído nas diversas ciências, mas movimenta uma perspectiva 

de mudança que atende a um novo contexto histórico, em especial o do século XXI, 
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além do que, retomando Pérez Gómez (2015, p. 71) estamos diante da possibilidade 

de: ―Uma nova racionalidade para a escola: aprender a se educar41‖.  

Morin (2003) na mesma direção vai enfatizar o surgimento de um novo 

espírito científico, diferente do ocorrido na primeira e na segunda revolução 

científica. Na visão do autor a ordem estrutural das disciplinas científicas anteriores, 

foram as catalizadoras para a fragmentação e compartimentação dos saberes, que 

resultou na demolição das ―[...] entidades naturais sobre as quais sempre incidiram 

as grandes interrogações humanas: o cosmo, a natureza, a vida e, a rigor, o ser 

humano‖ (Ibid., p. 26). É neste sentido que Morin (2003, p. 26-27) expõe que o 

espírito novo da ciência, traz diferentes perspectivas, como a ecologia, as ciências 

da terra, a cosmologia, exemplos de poli ou transdisciplinaridade, porque ―[...] têm 

por objetivo não um setor ou uma parcela, mas um sistema complexo, que forma um 

todo organizador‖. O autor revela que as novas ciências juntamente com a 

contribuição da cultura científica podem ser renovadas, reestruturadas de forma que 

se possa refletir e transformar a condição humana. Igualmente Frigotto (2011) 

considera que:  

 
O caráter necessário do trabalho interdisciplinar na produção e na 
socialização do conhecimento no campo das ciências sociais e no campo 
educativo que se desenvolveu no seu bojo não decorre de uma 
arbitrariedade racional e abstrata. Decorre da própria forma de o homem 
produzir-se enquanto ser social e enquanto sujeito e objeto do 
conhecimento social. (Ibid., p. 35).    

 

Para tanto, considerar a inter/trans/disciplinaridade como uma nova 

epistemologia, uma nova racionalidade para a escola, um novo espírito científico 

(JAPIASSU, 1976; PÉREZ GÓMEZ 2015; MORIN, 2003) exigirá uma revisão 

criteriosa de toda essa problemática que está envolta da disciplinaridade e suas 

engrenagens no contexto escolar. Sublinhados os aspectos mais teóricos e pontuais 

que problematizam a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na 

perspectiva de uma abordagem histórica, nos cabe compreender como isso tudo se 

dá e se organiza nas políticas curriculares. É especificamente, a partir deste último 

ponto que inicio o próximo capítulo.   

 

                                                           
41

 Título do capítulo 4 do livro de Pérez Gómez (2015). 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS CURRICULARES: CONCEPÇÕES, CONTEXTOS E 
DISCURSOS 

 

 

Este capítulo buscou compreender políticas curriculares e seus discursos 

disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Entendo que o termo políticas 

acrescido da palavra pública corresponde ao conjunto de intenções, decisões e 

normatizações que são elaboradas, a partir da representação das diferentes esferas 

da sociedade, sendo instituídas pelo âmbito da governabilidade (SANDER, 2005; 

VIEIRA, 2007; 2009; BONETTI, 2011; CHRISPINO, 2016).  

Em via de regra, há muitas im/possibilidades descontextualizadas em relação 

a processualidade das políticas públicas, visto que, a sociedade entende que essas 

são elaboradas administrativamente e exclusivamente pelo poder público, assim, 

estabelece uma relação de dependência e de não coparticipação. Assim, as 

recebem, por vezes não as reconhecem, o que gera insatisfação, descontentamento 

e um não reconhecimento de que também são parte deste constructo político e 

social. Essas mesmas im/possibilidades podem ser evidenciadas empiricamente no 

espaço escolar, no que tange ao processo de elaboração curricular.  

Para Pacheco (2000, p. 7): ―Enquanto plano de intenções, definidas ao nível 

teórico e num contexto macro, o currículo é uma proposta de cunho político que 

espelha as opções fundamentais em relação à escolarização dos alunos‖. Além 

disso, preocupa-se com o entendimento de que o currículo se processa num campo 

de disputa entre a territorialidade nacional, regional e local (PACHECO, 2000; 

LEITE, 2006), essas preocupações devem centrar-se simultaneamente na 

intervenção de ações que deem conta dos espaços, tempo e modo de aprender no 

contexto da escola. 

É neste seguimento, que o capítulo buscou compreender políticas curriculares 

e seus discursos disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, transitando e 

entrecruzando outros conceitos como, por exemplo: os conceitos de políticas 

públicas educacionais, políticas curriculares, políticas curriculares prescritivas, 

políticas curriculares colaborativas. Esses conceitos possuem um denominador 

comum: a construção do conhecimento, o qual passou a ser estudado por diferentes 

perspectivas teóricas, que vão desde as teorias tradicionais até as críticas e pós-

críticas, e a maioria delas está centrada em descobrir e/ou responder: sobre qual 
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conhecimento deve ser ensinado no contexto escolar? (PEDRA, 1997; PACHECO, 

2000; GIMENO SACRISTÁN, 2000; APPEL, 2006; SILVA, 2011; LOPES; MACEDO, 

2011). Esta interrogação potencializa o capítulo e contribui para a problematização 

sobre o conceito de políticas curriculares.      

 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS CURRICULARES: CONCEPÇÕES E CORRELAÇÕES 
COM E NA GESTÃO ESCOLAR 

 

No ensejo da contemporaneidade, o termo políticas públicas alargou-se e 

ganhou flexibilidade, e hoje acentua as demandas sociais. Mesmo ganhando 

visibilidade, as políticas ainda carregam uma forte capacidade ideologia de poder e 

submissão, um processo que segundo Sander (2005) tem sido milenar, porque são 

práticas que estão intrínsecas a ação humana e suas condições de liderança. 

Para Sander (2005, p. 120): ―Nessas práticas, a história da humanidade 

registra o papel central do líder e do profeta, do pastor ou do cacique, do chefe ou 

do diretor, do faraó, monarca ou presidente, enfim do governante que atua em 

distintas instâncias e realidades sociais‖, isto é, na realidade as políticas sempre 

tiveram um caráter essencialmente normativo e regulador, na intenção de 

sistematizar a organização e a administração dos bens comuns.  

Com o tempo, o termo políticas foi se apropriando de outros elementos que 

conjugaram a necessidade do econômico, do cultural e do social, atendendo um 

novo contexto, restaurado nos princípios democráticos agregando na sua 

terminologia a palavra pública. Por isso, Chrispino (2016, p. 17) vai dizer ―[...] que o 

conceito de política pública é resultado de inúmeras variáveis (constructo) e que seu 

significado será tão distinto quanto os valores, ideologias, contextos, ética etc. de 

seu formulador‖. Neste sentido, a política consolidou a ideia de governo e de 

governados, bem como, instrumento de decisão sobre o que constitui e organiza a 

vida social, já a palavra pública surgiu para acrescentar a ideia de coletividade e por 

vezes de representatividade (CHRISPINO, 2016). 

Em outras palavras, as políticas públicas, atualmente tem direcionado o ato 

de elaborar e planejar, envolvendo diferentes pessoas, como por exemplo: líderes 

comunitários, sindicatos, Executivo, Legislativo, Judiciário, os quais apresentam 

dimensões de poderes distintas, que podem ser estabelecidas a níveis globais, 

nacionais e locais (VIEIRA, 2009). No entanto, apesar dessa diversidade das esferas 
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sociais na participação da elaboração das políticas públicas, ainda se observa na 

maioria das vezes o poder público assumindo e sendo reconhecido como a principal 

instância de formulação de política (VIEIRA, 2009; BONETTI, 2011) e, cada vez 

mais, se observa a omissão e/ou o desinteresse da população em participar e/ou 

propor novas políticas públicas.  

Cabe destacar que a elaboração de políticas, independentemente se for na 

área da saúde, educação, segurança, entre outras, segue criteriosa no que se refere 

à intervenção de interesses políticos e econômicos a nível local, nacional e 

internacional, mas, acima de tudo, precisa atender a demanda social, por isso, a 

participação é fundamental nesse processo de construção política. Para Bonetti 

(2011) as discussões e elaborações de políticas públicas se dão, sobretudo, entre: 

 
[...] os ‗agentes de poder‘, quer seja nacional ou global, constituindo-se, na 
verdade, de uma disputa de interesses pela apropriação de recursos 
públicos, ou em relação aos resultados da ação de intervenção do Estado 
na realidade social, por meio do investimento social ou da ação de 
regulação, de forma que um ‗agente do poder‘ defende os interesses de um 
partido político, mas, na maioria das vezes ele defende mesmo interesses 
que ultrapassam a esfera partidária, podendo ser de uma seita religiosa, de 
um grupo econômico, de um movimento social, de uma ONG, etc. (Ibid., 
p. 16-17).  

 

Nesse sentido, observa-se que as políticas públicas podem emergir de um 

determinado contexto e de diferentes instituições sociais42, no entanto, 

necessariamente precisam transitar pela via da burocratização do Estado, o qual 

possui a decisão de aprovar ou vetar. Assim, é o Estado que seleciona e define 

quais políticas serão contempladas para atender a realidade social e é por essa via 

que se instituem os artefatos reguladores, os quais, consequentemente, levam ao 

entendimento errôneo de que as políticas públicas são decisões exclusivas do 

âmbito governamental.  

Na análise de Bonetti (2011, p. 18) as políticas públicas seriam ―[...] o 

resultado da dinâmica do jogo de forças que se estabelecem no âmbito das relações 

de poder, relações essas constituídas pelos grupos econômicos e políticos, classes 

sociais e demais organizações da sociedade civil‖. Assim, também entendo que o 

Estado é um dos „agentes de poder‟ corresponsável pela organização, 

institucionalização e gerenciamento das políticas, isto é, órgão que estabelece as 

                                                           
42

 Para Bianchetti (1999, p. 74): ―As instituições sociais são, na perspectiva neoliberal, uma criação do 
homem para relacionar os interesses individuais na forma de um somatório‖. 
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Leis, as normas e propõe parte das regras, mas é preciso aclarar que este é apenas 

um dos agentes, ou seja, não é o único.  

É importante perceber que o Estado não opera sozinho. Há ou pelo menos 

deveria haver um mecanismo de forças participativas que fortalecem e/ou 

re/dimensionam as demandas, seja, na saúde, na educação, na oferta da 

empregabilidade, etc. Evidentemente, não se pode ser ingênuo e pensar que essas 

forças participativas conseguem apenas resultados positivos, às vezes as vozes da 

comunidade não são ouvidas, em detrimento aos interesses de grandes empresários 

e políticos. No entanto, iniciativas, sugestões e até mesmo a resistência a 

determinadas políticas podem ser exemplos de participação e empoderamento. 

As políticas públicas para além das ações, interesses específicos e 

atendimento a demandas da sociedade, constituem um campo histórico de disputas 

(VIEIRA, 2007). Muitas vezes, essas disputas ocorrem na seara da qualificação das 

políticas, ou seja, na perspectiva de definir se realmente as ações propostas pela 

esfera pública tem a direção de instituir uma política de Estado ou apenas uma 

política de governo que irá permanecer pelo período partidário. Esse campo de 

disputa é, também, um desafio à sociedade, para que possa se empoderar de seus 

direitos e acompanhar de fato as transformações na realidade em que se está 

propondo mudanças-políticas. 

As políticas públicas precisam ser entendidas não como um mero discurso 

político-partidário e sim como ações sociais que emanam prioritariamente, mas não 

exclusivamente, do poder público em detrimento e benefício do grande grupo social. 

São ações que catalisam dificuldades, que propõem modificações e atualizações 

afim de transformar a realidade social.  

Assim, decorre também a lógica para as políticas públicas educacionais, 

quanto ao seu papel, pois precisa necessariamente ―[...] alcançar a escola e seus 

agentes e, num movimento pendular, procurar apreender como as ideias se 

materializam em ações, traduzindo-se, ou não, na gestão educacional e escolar‖ 

(VIEIRA, 2009, p. 24). Isso implica perceber que as políticas públicas educacionais 

não se reduzem a textos, isto é, não são neutras (VIEIRA, 2007; 2009, BONETTI, 

2011). Elas estão condicionadas a diferentes interpretações, coparticipações, 

empoderamento para a sua aplicabilidade e/ou criação de forças de resistência, e é 

no lócus escolar que se consegue perceber se existe um des/alinhamento entre o 

que se deseja para a educação e o que de fato se produz na prática escolar. 
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Sob esse ponto de vista, a escola e sua perspectiva curricular são uma das 

esferas que vivencia essas questões e materializa um campo de disputa das 

políticas, porque opera entre a prescrição, a interpretação e a implementação. E 

quando lembrada como um ‗agente de poder‟ (BONETTI, 2011), se fortalece na sua 

comunidade para também ganhar voz, para além da aceitação, ou seja, evidenciar 

que também faz parte da sociedade, e enquanto tal necessita ser ouvida. É pela via 

da resistência que algumas vezes se consegue problematizar as políticas 

curriculares, fazendo emergir cenários educativos inovadores. 

Na minha análise, entendo que a Escola Básica da Ponte é um exemplo de 

instituição pública que conseguiu problematizar a concepção de política curricular, 

criando um modelo de educação diferenciado que transita pela intencionalidade da 

autonomia e da inovação. Nas últimas quatro décadas a Escola Básica da Ponte tem 

sido inspiração para outras instituições de ensino, e também tem se caracterizado 

como um espaço de resistência para repensar a cultura organizacional escolar. Digo 

resistência, porque no universo português é uma das únicas instituições que 

conseguiu romper com os modelos educacionais tradicionais, e que esteve por 

quase trinta anos a margem das políticas públicas portuguesas. Foi na/pela da 

resistência que a Escola da Ponte conseguiu o reconhecimento pelo Ministério da 

Educação, estabelecendo um contrato de autonomia com o Governo de Portugal, o 

que só ocorreu em 2005 (ESCOLA BÁSICA DA PONTE – Contrato de Autonomia, 

2012). 

 No encontro e na palestra proferida na UFSM com o professor, idealizador, 

gestor e ex-diretor da Escola da Ponte, José Pacheco, que o mesmo relatou que 

sentiu a necessidade de se reinventar como educador, porém isso não era 

suficiente, era necessário reinventar a escola, seus espaços, tempos e 

essencialmente precisava reinventar o paradigma de ensino-aprendizagem 

(PACHECO, 2018). É neste sentido, que o projeto educativo da Escola da Ponte 

surgiu, em um contexto de resistência, não só dos alunos, mas também dos 

professores, da família e, sobretudo, de governo.  

 Foi necessário criar um espaço de estudo e de consciência, que pudesse 

reorganizar a estrutura escolar, na perspectiva de questionar as práticas e políticas 

educativas dominantes (PACHECO, 2018). Em uma das muitas entrevistas43 já 

                                                           
43

 O professor Samuel Ramos Lago, organizou um livro com crônicas sobre educação, o volume dois 
é dedicado exclusivamente a ―José Pacheco – Escola da Ponte: Denunciar e Anunciar‖, na abertura 
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concedidas, José Pacheco diz que era ―[...] urgente interferir humanamente no 

íntimo das comunidades humanas, questionar convicções e, fraternalmente, 

incomodar os acomodados‖ (LAGO, 2014, p. 3). 

Percebe-se que José Pacheco não só idealizou um projeto de escola que 

rompe com o comodismo, mas, sobretudo, que demonstra o seu potencial de 

autonomia para direcionar as suas intenções educativas. Trata-se de uma tarefa que 

envolve consciência cidadã, principalmente quando se discutem questões ligadas à 

organização política curricular e aos territórios de domínio de governabilidade, 

deslocando o conceito de que escola é para todos, e não é instituição exclusiva de 

governo.  

Há um entendimento na maioria das vezes limitado de que a escola é do 

governo, sendo este uma instância superior e externa à sociedade. Para Lück (2008, 

p. 35), essa limitação pode estar associada à ideia de que ―[...] educação é dever do 

Estado, interpretando-se de forma inadequada essa determinação legal, no sentido 

de que caberia à sociedade apenas o direito a educação e não a responsabilidade 

conjunta de zelar por ela e promovê-la‖. Neste sentido, observa-se que, em grande 

parte a escola, não se vê como um ‗agente de poder‘ que pode sim, participar, 

promover discussões e propor políticas públicas educacionais para de fato 

transformar sua realidade. Talvez, esse seja um movimento histórico que faz com 

que se perpetuem práticas educativas convencionais e tradicionais que não rompem 

o ideário da educação de fábrica.  

Rubem Alves que esteve no ano de 2000 visitando a Escola da Ponte, 

escreveu mais tarde um livro que reunia algumas crônicas que perpassavam as 

suas impressões acerca do que viu e experienciou na Ponte, relatando ter visto em 

uma semana a escola com a qual sempre sonhou, mas não imaginava que pudesse 

existir. Em uma das crônicas comparando o que tinha visto com o que já conhecia a 

respeito da organização escolar, ele resume bem o ideário da educação de fábrica: 

 
Nossas escolas são construídas segundo o modelo de linhas de montagem. 
Escolas são fábricas organizadas para a produção de unidades 
biopsicológicas móveis, portadoras de conhecimentos e habilidades. Esses 
conhecimentos e habilidades são definidos exteriormente por agências 
governamentais a que se conferiu autoridade para isso. Os modelos 
estabelecidos por tais agências são obrigatórios, e têm a força de leis. 
(ALVES, 2012, p. 38).   

                                                                                                                                                                                     
Lago, apresenta uma entrevista com o professor José Pacheco, no restante do livro pode-se apreciar 
ótimas crônicas, elaboradas pelo próprio José Pacheco, utilizadas com o intuito de denunciar e 
anunciar a problemática em que se encontrou e ainda encontra a educação. (LAGO, 2014) 
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É diante dessas questões de correlações de forças entre políticas públicas, 

Estado, sociedade, escola e o currículo, que se engendram os aparatos regulatórios, 

pois se opera a lógica positivista de que o governo está dissociado da sociedade e, 

a esta caberia apenas receber os benefícios ofertados pelos mecanismos políticos 

aplicados pela governabilidade (LÜCK, 2008).  

Esse controle e regulação da escola se deu por várias vias, como já vimos no 

capítulo anterior. Uma das formas mais significativas de controle foi a manutenção 

do estereótipo da escola da era industrial (PÉREZ GÓMEZ, 2015; TRAGTENBERG, 

2010), a qual, necessariamente, precisava ser administrada, muito diferentemente 

do conceito contemporâneo de gestão escolar. A título de exemplo, Libâneo (2004) 

acredita que as terminologias utilizadas no campo educacional como: organização, 

administração e gestão, têm seus significados definidos, esclarecendo que:  

 
Organizar significa dispor de forma ordenada, articular as partes de um 
todo, prover as condições necessárias para realizar uma ação; administrar é 
o ato de governar, de pôr em prática um conjunto de normas e funções; 
gerir é administrar, gerenciar, dirigir. (Ibid., p. 97, grifo do autor).  

 

A problemática atual do contexto escolar está centrada na descaracterização 

desses conceitos, quando a ideia de administrar é entendida pela lógica 

verticalizada e hierárquica, quando um administra e os demais apenas operam pela 

linha da burocratização e submissão. O interessante seria perceber que os 

processos de organizar, administrar e gestar não são fragmentados, pelo contrário, 

deveriam estar alinhados e interligados de forma compartilhada/não 

compartimentada.  

O princípio básico que deveria ser central e atuante no contexto escolar é o 

de gestão, com ele entenderíamos que gestão é um processo de inter-relação 

(VIEIRA, 2009). Isto é, mesmo com a subdivisão de cargos, o gestor administra e 

organiza de forma colaborativa, com diálogo aberto entre os envolvidos, constrói e 

toma decisões de forma compartilhada e participativa, o que denominaria 

efetivamente uma gestão democrática.  

No documento do Projeto Educativo ―Fazer a Ponte‖ e nas observações44 

diretas realizadas in loco, esse princípio básico é perceptível. 
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 Os relatos de observação foram identificados a partir de um estilo de letra diferente do texto em 
Arial, a fonte usada foi – Courier New. 
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A intencionalidade educativa do Projeto impregna coerentemente as 
práticas organizacionais e relacionais da Escola, que refletirão também os 
valores matriciais que inspiram e orientam o Projeto, a saber, os valores da 
autonomia, solidariedade, responsabilidade e democraticidade. (ESCOLA 
BÁSICA DA PONTE – Projeto Educativo, S/A, p. 2). 
 
Cheguei na Escola da Ponte as 10h, e fui direcionada 

para o hall de entrada, orientada a aguardar até as 11h. 

Observando vejo um espaço diferente das escolas que 

conheço, estou sentada numa espécie de sala, me sinto em 

casa, são várias cadeiras, uma mesa de centro, uma 

televisão e em minha volta muitos livros a disposição, 

mais a frente um balcão com materiais artísticos 

produzidos pelos alunos, pelas paredes cartazes, 

desenhos, informações, os autores pelo que vejo são os 

alunos. Estou aguardando a coordenação, no entanto sou 

surpreendida por dois miúdos (meninos), eles serão meus 

guias, vão me apresentar a Escola, solicitam que eu leia 

os meus direitos e deveres (anexado no vidro principal 

da entrada da escola), no momento da leitura, num 

instinto próprio da liquidez e rapidez da 

contemporaneidade, já posiciono a câmera do tablet para 

fotografa, quando me deparo com um dos meus deveres – 

“todos os visitantes têm o dever de não fazer qualquer 

tipo de registro de imagem na escola” (momento que sinto 

vergonha, a curiosidade e o instinto de pesquisadora, 

historiadora de querer registrar tudo, era mais forte). 

Inicia nossa caminhada pelos espaços da Escola, nesse 

momento começo perceber que os miúdos estão muito 

apropriados do funcionamento escolar. Estou com o tablet 

na mão, pronta a anotar tudo. Um deles me olha firme e 

me indaga – “você leste os teus deveres? Sabes que não 

pode fotografar?”, respondi, sim li e entendi, vou 

utilizar apenas para anotar e escrever minhas 

impressões. (Relatos de observação, dia 02 de março de 

2018). 

 
Nesse primeiro dia, observei que a Escola da Ponte está 

estruturada a partir de outra lógica que não a velha 

lógica tradicional e convencional. Hoje não observei 

aulas convencionais, não ouvi soar a campainha para 

trocas de períodos, não identifiquei turmas, nem séries, 

não tinha o quadro negro (verde), não falei com 

professores, fui acolhida por alunos, eles me explanaram 

tudo ou quase tudo sobre a cultura organizacional, ficou 

muito explícito que a escola é deles, organizada para 

eles e por eles. São autônomos, responsáveis e o que me 

parecem são de fato os gestores, pelo que li nos murais 

e ouvi dos próprios alunos, são eles que 

democraticamente decidem tudo. (Relatos de observação, 

dia 02 de março de 2018) 

 

Os três fragmentos apresentados tornam possível subentender que existe um 

processo de gestão democrática na Ponte. Para Lück (2008, p. 41): ―A gestão 

democrática ocorre na medida em que as práticas escolares sejam orientadas por 

filosofia, valores, princípios e ideias consistentes, presentes na mente e no coração 

das pessoas, determinando o seu modo de ser e de fazer‖. Confesso que, em meu 
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primeiro contato com a Ponte, eu estava duvidando de muitas coisas, meu olhar era 

sempre de desconfiança. Me senti envolvida numa espécie de instituição secreta, na 

postura de investigar, questionar, duvidar, comparar, aprender e de produzir minhas 

próprias impressões. Com certeza eu estava diante de outra lógica de gestão, visto 

que na Ponte em um primeiro contato é observável a dinâmica de uma autogestão, 

por isso, eu precisava entende-la e me apropriar das observações, de maneira a 

construir minhas próprias interpretações e considerações.  

Coloco tais observações por carregar uma referência onde a dinâmica das 

interações e da gestão nem sempre foram assim. Lück (2008, p. 36) afirma: ―Adotou-

se o método de administração científica, orientado exclusivamente pelos princípios 

da racionalidade limitada; da linearidade; da influência estabelecida de fora para 

dentro [...]‖, ou seja, criaram-se mecanismos de controle, técnica e objetividade. 

Nessa perspectiva, a estrutura escolar personificou a hierarquia, linearidade, 

individualização e disciplinaridade como um mecanismo de regulação no sistema de 

ensino mantendo uma estrutura cartesiana. Isto é, eu ainda estava impregnada pelo 

modelo de educação da fábrica, na qual: 

 
As linhas de montagem denominadas escolas organizam-se segundo 
coordenadas espaciais e temporais. As coordenadas espaciais se 
denominam ―salas de aulas‖. As coordenadas temporais se denominam 
―anos‖ ou ―séries‖. Dentro dessas unidades espaço-tempo, os professores 
realizam o processo técnico-científico de acrescentar sobre os alunos os 
saberes-habilidades que, juntos, irão compor o objeto final. (ALVES, 2012, 
p. 38). 

 

Outrossim, não é nada fácil se desprender desse modelo, até porque, de 

alguma forma, as escolas que estão formando pessoas no século XXI, carregam a 

herança dessa unidade de organização espaço-tempo e ainda operam sua 

sistematização administrativa de forma burocrática e disciplinadora 

pedagogicamente. Isto é:  

 
[...] a escola se constituiu num observatório político, um aparelho que 
permite o conhecimento e o controle perpétuo de sua população por meio 
da burocracia escolar, do orientador educacional, do psicólogo educacional, 
do professor ou até dos próprios alunos. (TRAGTENBERG, 2010, p. 14). 

 

Assim, o modelo de organização escolar através dos seus espaços, tempos e 

modos de ensino-aprendizagem foi se estruturando na racionalidade da 

administração política, ―[...] à imagem e semelhança da Administração empresarial, 
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como uma cópia adaptada das teorias desenvolvidas para a organização e gestão 

do trabalho das empresas para a escola‖ (OLIVEIRA, 2010, p. 136). A escola 

quando se constituiu, criou para si mecanismos que representavam o contexto 

histórico industrial, por isso, tornou-se técnica, burocratizada e disciplinar.  

E, o mais difícil de acreditar, é que esse formato organizacional ainda é um 

mecanismo vivo, ativo e presente. Pelo menos desenvolveu-se de tal modo, durante 

toda a minha escolarização básica, depois permaneceu no ensino superior — com 

algumas mudanças, mas nada radical — em seguida, na pós-graduação, 

modalidade na qual ainda visualizava nitidamente tal modelo. Quando em sala de 

aula, na posição de professora da Educação Básica, mesmo sabendo do velho 

ditado popular que ―uma andorinha só não faz verão‖, tentei burlar alguns 

mecanismos tradicionais, modificando o espaço da sala de aula, e sistematizando 

práticas pedagógicas direcionadas à pesquisa, à produção de ideias, leituras, fóruns 

e, principalmente, a proposição de outros modelos e instrumentos avaliativos. 

Entretanto, encontrei resistência naqueles em que eu menos esperava, os alunos. 

Sim, esses não queriam mudar o espaço, o tempo e o modo de aprender, exigiam 

que a aula fosse desenvolvida no quadro, queriam copiar o conteúdo, não queriam 

ter aulas ―diferentes‖, queriam a prova, o teste, estavam preocupados com os 

conteúdos que iriam ser cobrados nos exames de seleção para o ensino superior. 

Ressalto que não estou relatando um tempo tão distante assim, falo de um contexto 

de quatro anos atrás. 

Arroyo (2013, p. 23) acredita que: ―Partir de nós mesmos, de nossa história na 

história social pode ser um bom começo‖, e, ainda problematiza com a seguinte 

questão: ―Estamos em crise de identidade profissional ou de conformação de novas 

identidades?‖. Difícil de responder, pois estamos impregnados de um processo 

cultural que marcou e estabeleceu um modelo de educação. E, a partir de tal 

modelo, fomos formados e continuamos a formar, por vezes, a escola até tenta fazer 

pequenos movimentos para modificar sua cultura organizacional, mas na maioria 

dos casos esbarra na resistência dos alunos, da família e até mesmo do professor. 

Isto é, recaímos novamente no ciclo do que ensinar, como e para quê? Recaímos na 

problemática da seleção dos saberes, no currículo, porque também nos formamos 

nesse mesmo dilema. 

 
Os currículos, o que ensinar, têm marcado nossas identidades profissionais 
como referente único. Os cursos de licenciatura formam o professor que as 
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escolas exigem: a tempo completo, a vida completa. O termo aulista é a 
síntese: passar a matéria, a tempo completo, sem outras atividades que nos 
desvirtuem dessa função nos tempos de aula. Uma exigência totalitária 
dirigida aos professores, que vinha de uma concepção conteudista do 
currículo. (ARROYO, 2013, p. 25).    

 

A concepção conteudista e o termo aulista exposto pelo autor fazem parte dos 

movimentos históricos dos modos de produção que instituíram e consolidaram o 

conhecimento disciplinar. É por esse caminho que este estudo avança, colocando 

em xeque esse domínio instituído no modo disciplinar, perpassando pelo 

entendimento que este movimento não é solitário. Ele vem acompanhado de 

políticas públicas globais marcadas por agendas entre diferentes países que 

implicam diretamente na concepção de educação, influenciando os espaços, tempo 

e o modo de ensino-aprendizagem. Por isso, compreender políticas curriculares e 

seus discursos, ajuda entender um pouco deste processo para podermos contrapor, 

continuar a aceitar ou passar para uma nova fase, a da superação e da 

transformação.  

É uma espécie de tentativa de ―[...] abrir o conhecimento às indagações 

instigantes que vêm do real vivido pelos próprios professores e alunos e suas 

comunidades; fazer das salas de aula um laboratório de diálogos entre 

conhecimentos‖ (ARROYO, 2013, p. 38), num movimento que fosse além do 

disciplinar, alcançando a essência de ver, sentir e agir transdisciplinarmente. 

Como fazer isso? Se passados trinta ou mais anos de existência, a escola 

―[...] nunca deixou de ser um arremedo da Administração de Empresas‖ (OLIVEIRA, 

2010, p. 136). Basta visualizar suas estruturas físicas, prédios, salas de aula, bem 

como, sua organização administrativa em que:  

 
O professor é submetido a uma hierarquia administrativa e pedagógica que 
o controla. Ele mesmo, quando demonstra qualidades excepcionais, é 
absorvido pela burocracia educacional para realizar a política do Estado, 
portanto, da classe dominante em matéria de educação. Fortalecem-se os 
célebres ―órgãos‖ das Secretarias de Educação em detrimento do maior 
enfraquecimento da unidade escolar básica. (TRAGTENBERG, 2010, p. 15, 
grifo do autor). 

 

A política do Estado, que o autor se refere em matéria de educação, está 

vinculada ao conceito neoliberal de gestão educacional, uma forma que o Estado 

encontrou para administrar, regular, normatizar, gerenciar e promover um ―ar‖ de 

democratização através da criação de órgãos de competência macro, denominado 
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de Ministério da Educação (ME), responsável pelas articulações das políticas 

públicas educacionais em nível nacional e de Secretarias de Educação em nível 

regional. Estes órgãos controlam e operam a favor da política nacional de educação 

e, consequentemente, conseguem articular forças normativas, que também regulam 

os espaços, tempo e o modo de ensino-aprendizagem. Ademais, professor, aluno e 

escola fazem parte dessa engrenagem coletiva de massa. Neste aspecto, concordo 

que: 

 
Ao longo da história do nosso sistema de instrução-educação-ensino se 
manteve uma marca: o controle dos seus profissionais. É um dos sistemas 
mais regulados e normatizados. No regime autoritário aumentaram os 
controles, e na experiência democrática das últimas décadas eles não foram 
superados. (ARROYO, 2013, p. 36). 

 

Isto se deve ao fato de o ideário neoliberal imprimir uma nova roupagem para 

a teoria da administração educacional, agora, atualizada na concepção de gestão 

educacional. Sander (2005) revela que as mudanças nesse processo são: 

 

[...] hoje impulsionadas, em grande parte, pelo domínio da revolução 
microeletrônica no mundo da informação e das comunicações, instrumento 
por excelência do capitalismo transnacional. Consolida-se, assim, a aldeia 
global, a sociedade global da informação, sustentada numa nova economia, 
a economia concentradora da globalização, cuja base é o acesso e a 
utilização eficiente do conhecimento. (ibid, p. 105, grifo do autor).  

 

 É diante deste contexto da globalização e do acesso ao conhecimento rápido 

e eficiente que se têm materializado as principais políticas públicas educacionais: 

 
Os recentes esforços reformistas na administração pública pregam uma 
crescente demanda por governos menores e mais eficientes. A 
consequência tem sido a atrofia do papel dos Estados nacionais no mundo 
ocidental, atrofia que afeta a segurança pública, a saúde pública, a 
previdência social pública e a educação pública. Simultaneamente, acentua-
se a demanda social por mais programas e melhores serviços por parte do 
Estado. Para enfrentar esse paradoxo, vários governos vêm ensaiando 
novas soluções organizacionais e administrativas, baseadas nos conceitos 
de eficiência e produtividade, visando melhorar o desempenho e reduzir 
custos. (SANDER, 2005, p. 107-108).  

 

Além disso, o neoliberalismo agrega perspectivas ideológicas que convencem 

e dão uma dimensão de ressignificação política, econômica, social e de bem estar 

social, porque promove a intenção de que todos são iguais e possuem direitos 

iguais, quando, na verdade, opera na manutenção de uma ordem ainda tradicional e 

conservadora, pensada para minimizar a responsabilização do Estado diante do 
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processo globalizador (ROSAR, 2010). Dessa forma, o modelo neoliberal, assume 

características conciliadoras entre indivíduos, sociedade, instituições sociais, 

Estado, regulação, democracia, capital, mercado, descentralização e fomento de 

políticas públicas educacionais e sociais. Assim, prevê teoricamente o atendimento 

da demanda da grande população, isso tudo pautado na ideia de liberdade, 

propriedade, igualdade e fraternidade, como se estivesse reformulando o ideário 

francês de 187945 (BIANCHETTI, 1999). 

A partir dessa perspectiva neoliberal se tem uma imagem de bem comum, a 

qual passa a ser limitada pela regulação do Estado. Visto que o Estado como: 

 
[...] espaço artificial de articulação das relações sociais manifesta-se através 
do governo da sociedade, mantendo um papel periférico na relação com o 
mercado, que é quem na realidade, produz a dinâmica social. A figura da 
―mão invisível‖ de Adam Smith é subjacente a essa concepção como um 
motor e articulador social. (BIANCHETTI, 1999, p. 78).  

 

O Estado sob a ótica neoliberal continuará a ser o ‗agente de poder‘ que 

internaliza e regula historicamente a sociedade, prevalecendo os interesses políticos 

dos dominantes em detrimento dos dominados manipulados. Mészáros (2008) 

expõe que: 

 
Por maior que seja, nenhuma manipulação vinda de cima pode transformar 
o imensamente complexo processo de modelagem da visão geral do mundo 
de nossos tempos – constituída por incontáveis concepções particulares na 
base de interesses hegemônicos alternativos objetivamente irreconciliáveis, 
independentemente de quanto os indivíduos possam estar conscientes dos 
antagonismos estruturais subjacentes – num dispositivo homogêneo e 
uniforme, que funcione como um promotor permanente da lógica do capital. 
(Ibid., p. 50-51, grifo do autor).   

 

Mészáros (2008) sublinha o aspecto de passividade que se observa ao longo 

do movimento histórico que esteve e está ligado a manutenção lógica e hegemônica, 

quase que exclusiva do capital. É neste sentido, que se ressalta a ampla elaboração 

de políticas públicas que teorizam na perspectiva de promover igualdade e 

benefícios a ―todos os cidadãos” e, simultaneamente, instalam dispositivos de 

controle e regulação. Consequentemente, prevalece nas políticas públicas o projeto 

do capitalismo global: 

 
[...] instituído pela junção de forças econômicas, políticas e ideológicas na 
perspectiva da expansão das relações econômicas. Assim dois interesses 
se apresentam nítidos e aliados: aquele representado pelos grupos 
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 Período que marca a Revolução Francesa.  
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econômicos mundiais e os que buscam construir hegemonia das relações 
políticas globais. (BONETTI, 2011, p. 59). 

   

É evidente que a escola não fica alheia ao projeto do capitalismo global. Ela 

vive um campo de tensão entre a prescrição, interpretação, colaboração e 

implementação das políticas educacionais. De modo a estabelecer tentativas de 

correlações com e na gestão escolar, pois, como visto, a gestão educacional opera 

na lógica macro do Estado, através de órgãos como o Ministério da Educação e 

Secretárias de Educação, e na esfera micro está a gestão escolar, a qual nessas 

vindas e idas das reformas educacionais, não consegue na maioria das vezes, 

avançar a fase de interpretação dos textos políticos, sendo que a tentativa de 

correlação acaba enfraquecida ou até mesmo inexistindo, isso, porque é mais 

perceptível o prevalecimento de forças que vêm de cima para baixo.  

A correlação entre as esferas macro e micro, enfraquece e/ou inexiste por 

diferentes motivos, entre eles: a falta de tempo, burocratização administrativa, 

baixos salários, desvalorização da carreira, ausência de participação e de 

empoderamento. Além disso, há um complexo não entendimento epistemológico da 

profissionalização docente, a qual deveria estar pautada na compreensão de 

educação-educador e não apenas no entendimento específico da licenciatura, 

configurado na perspectiva de ensinar a matéria e a disciplina em que fomos 

formados, na perpetuação de que sou apenas professora de história, matemática, 

geografia, física. (ARROYO, 2013).  

Quando ressalto educação-educador, entendo que a prática educativa, como 

já dizia Freire (1996) não poderá acontecer sem a relação da docência com a 

discência. Quando há a sobreposição da matéria/conteúdos em detrimento das 

relações no contexto escolar, mantem-se a lógica de dominação intelectual e de 

transmissão dos conhecimentos. Diante desses aspectos, nos deparamos com os 

movimentos históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar que se 

imbricam às políticas curriculares e promovem impossibilidades na construção do 

conhecimento em diáspora.  

As impossibilidades também decorrem no âmbito do cenário globalizante, 

quando as escolas vivem uma efervescência de políticas públicas de avaliação 

externa que conduzem a intenção de propor práticas pedagógicas, que oscilam na 

tentativa de manutenção do tradicional, utilizando o quadro e a sala de aula como 

fonte primária de ensino e aprendizagem. Há um sistema de aprendizagem voltado a 
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dar conta dos conteúdos programáticos específicos de cada série, como por 

exemplo, os conteúdos sugeridos para o Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (Pisa) e no caso específico do Brasil, o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Essas avaliações externas ―[...] agem como imperativos categóricos 

para retomar a função de aulistas, repassadores de conteúdos, treinadores de 

competências que garantam bons resultados dos alunos‖ (ARROYO, 2013, p. 27). E 

também oscilam na tentativa de avançar e superar o sistema tecnicista, bancário e 

reprodutivista, inserindo ações didáticas na perspectiva de integralizar as disciplinas, 

a partir de um tema ou conteúdo específico, denominando assim, pifiamente, de 

práticas interdisciplinares.  

Para ocorrer à possibilidade de construção do conhecimento em diáspora, 

veremos no decorrer da tese, que é necessário também rever a nossa postura 

enquanto educadores inseridos no contexto escolar. Embora pareça estranho, 

 
Toda mudança de identidade profissional afeta nossas identidades pessoais 
e termina afetando a função da docência, da escola, das didáticas e dos 
currículos. Se nosso foco é a disciplina, o que ensinamos e como este será 
o referente de nossa identidade. Mas se os alunos nos exigem pensar, dar 
conta de sua educação, somos obrigados a aprender o que nem sempre 
aprendemos nos cursos de formação, de licenciatura ou de pedagogia – a 
sermos educadores(as). (ARROYO, 2013, p. 24). 

 

Pôr o foco nas possibilidades de relação educador-educando e contexto 

escolar, nos obriga a rever as práticas pedagógicas, e me faz remontar à conversa 

que tive no almoço com o professor José Pacheco e depois na fala dele na palestra 

proferida, quando o mesmo diz ter percebido que a dificuldade estava na forma 

como ensinava e não na forma como os alunos aprendiam, então era necessário 

rever e valorizar os modos como se aprende e os contextos no qual se aprende 

(PACHECO, 2018). Pacheco (2018) relata que foi preciso modificar o paradigma da 

instrução para o paradigma da aprendizagem, porque, ―numa aula não se aprende 

nada‖, e ―professor sozinho em sala de aula é coisa do século XIX46‖.  

No projeto educativo da Ponte a relação educador-educando e contexto 

escolar foi posto como um princípio fundador na reorganização da instituição. ―A 

escola não é uma mera soma de parceiros hieraticamente justapostos, recursos 

quase sempre precários e atividades ritualizadas — é uma formação social em 
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 O recorte da fala de Pacheco foi retirado do contexto da palestra proferida no dia 22 de março de 
2018, na UFSM, intitulada - ―A Educação do Século XXI e as Questões Curriculares‖ (PACHECO, 
2018). 
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interação com o meio envolvente e outras formações sociais [...]‖ (ESCOLA BÁSICA 

DA PONTE – Projeto Educativo, S/A, p. 2). A forma compreendida pelo professor 

José Pacheco sobre o modo de ensino-aprendizagem bem como sobre a 

reorganização da Escola da Ponte, é um exemplo de possibilidade de uma 

instituição que mostrou resistência em acatar e receber prescrições das políticas 

públicas educacionais, demonstrando também que é possível estabelecer outras 

formas de gestar os espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem, constituindo 

uma comunidade educativa.  

A Escola da Ponte encontrou uma forma de garantir o direito de educar, de 

forma autônoma, responsável e compartilhada, elaborou um Projeto Educativo que 

engloba uma política curricular própria e que estabelece correlações com e na 

gestão escolar, conseguindo avançar em algumas barreiras do modelo dito 

―tradicional‖ de escola e de fábrica.  

O que observei na Escola da Ponte é muito diferente de algumas das 

concepções sobre políticas públicas educacionais tratadas neste subcapítulo, 

marcam perspectivas econômicas impositivas, fazendo da escola uma instância 

ainda reguladora e homogeneizadora, que em vez, de superar tais limitações e 

promover a autonomia e emancipação, prevalece no jogo da manutenção, 

receptividade, além de, perpetuar técnicas administrativas e um ensino ainda 

tradicional. Pensando em Brasil e longe de desvincular do que me constituí 

profissionalmente e como pessoa, vejo que o movimento descentralizador que opera 

subjacente nas nossas escolas, serve para minimizar os impactos e reivindicações 

para uma pequena transformação, porém não chega a romper, e nem supera as 

inúmeras lacunas. É apenas mais um mecanismo da lógica neoliberal globalizadora, 

sendo a ideia de correlação com e na gestão escolar um mecanismo também forjado 

na intenção de imprimir um espaço democrático. 

 
4.1.1 O Significado das Políticas Curriculares na Cultura organizacional da 
Escola   
 

Convido a pensarmos na cultura organizacional da escola, nos seus espaços, 

tempo e no modo de ensino-aprendizagem. Agora, a partir dessas mesmas 

categorias, façamos uma retomada da escola, na qual fomos formados, nas escolas 

que conhecemos, e naquelas que já atuamos ou ainda estamos atuando. O que 
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essa tríade de categorias nos faz lembrar? Mudou alguma coisa? Tivemos algumas 

pequenas reconfigurações? 

É fato que está tríade pouco se modificou. Ainda observo salas de aulas com 

o quadro negro (verde), com a mesa larga do professor sobreposta de forma central 

e hierárquica, mesas e cadeiras enfileiradas, bibliotecas vazias, sala de informática 

com computadores em caixas ou sem conexão com a internet. Vejo, ainda, escolas 

com grades, portas fechadas, alunos uniformizados, escuto o sinal tocar, 

professores correm para suas salas no ensejo de dar sua disciplina, vencer o 

conteúdo, aplicar a prova e retirar o Pedro47 e a Maria que estão atrapalhando o 

andamento da explicação expositiva. É preciso silêncio. Mas Pedro e Maria não 

estão concentrados, eles não querem ficar sentados, a explicação sobre a primeira 

Guerra Mundial eles já viram nos filmes, nos livros, já leram na internet, já 

pesquisaram em alguns aplicativos e jogos. 

Então, Pedro e Maria não precisam mais do professor e nem de aulas de 

história? Na realidade Pedro e Maria querem participar dessa aula, querem tirar 

dúvidas querem falar do filme, do livro, do jogo, do aplicativo, querem propor uma 

exposição sobre os conflitos atuais que estão em curso, sobre o processo de 

imigração e querem propor uma campanha de arrecadação de roupas e alimentos 

para os refugiados que estão na cidade. Enquanto isso, o professor está preocupado 

com a disciplina da sala e com a aula de história e, a primeira Guerra Mundial? 

Assim, não venceremos o conteúdo? E as provas externas? Como fica tudo isso? 

Quem ou o que dá conta de toda essa cultura organizacional? Quem seleciona os 

conteúdos? Quem decide o que ensinar, como e para quem?  

Na realidade, esse relato que mistura nomes fictícios e ao mesmo tempo 

representa tensões reais que estão acontecendo em tantas salas de aula, mostram 

que Pedro e Maria estão tentando sobreviver nesse processo educacional, que 

atropela a iniciativa, a curiosidade, a criatividade, a participação e, o 

compartilhamento dos saberes. No caso de Pedro e Maria, eles estão dispostos a 

construir o conhecimento sobre a primeira Guerra Mundial, mas nesta nova dinâmica 

de prática de sala de aula, vão também transcender esse conteúdo específico, 

relacionando, conectando e construindo o conhecimento em diáspora. 

Conhecimento este que está disperso e ao mesmo tempo interligado ao que se vê, 

                                                           
47

 Pedro e Maria são nomes fictícios utilizados para representar uma cena do cotidiano e da 
experiência que vivi no processo educacional. 
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vive e sente. Na contemporaneidade, o conhecimento disperso, não é mais oculto, 

ele é real, é vivo e as crianças, adolescentes e jovens que estão na escola já estão 

percebendo esse movimento.  

Então agora temos um novo problema ou um antigo nunca resolvido? A 

escola é e sempre foi um território de disputas e conflitos sobre o processo de 

construção do conhecimento, basta analisar as inúmeras políticas públicas 

educacionais nacionais e internacionais lançadas no contexto escolar nas últimas 

duas décadas. Veremos, nitidamente, uma conjuntura curricular que emerge das 

influências econômicas, políticas, sociais e culturais. 

Neste caso, se estou dizendo que a escola é um território de disputas e 

conflitos, consequentemente estou implicando a reflexão de que o currículo também 

está nesse mesmo quadro, porque é muito difícil dissociar o currículo da escola e a 

escola do currículo e do mesmo modo ignorar que o mundo é um grande campo 

curricular. Assim, devo dizer que fico apreensiva quando Lopes e Macedo (2011, p. 

19), trazem a premissa ―[...] de que não é possível responder ―o que é currículo‖ [...]‖, 

evidentemente que entendo que o currículo tornou-se um artefato histórico muito 

emblemático. Por outro lado, percebo que: 

 
O foco mais próximo é no currículo. Por quê? Na construção espacial do 
sistema escolar, o currículo é o núcleo e o espaço central mais estruturante 
da função da escola. Por causa disso, é o território mais cercado, mais 
normatizado. Mas também o mais politizado, inovado, ressignificado. 
(ARROYO, 2013, p. 13).  

 

Ainda que seja complexo definir o que é o currículo, são inegáveis os seus 

desdobramentos teóricos e sua profícua relação com a construção do conhecimento. 

Por consequência, ele vem assumindo centralidade nas políticas educacionais, 

justamente, porque produz perspectivas que convergem para a identidade da 

instituição (SILVA, 2011), a qual, por vezes, representa e caracteriza a 

especialização do seu corpo docente e discente, explícita metodologias e define 

padrões de avaliação com o intuito de obter resultados. Além de fomentar um campo 

de poder que institucionaliza a seleção dos saberes. Portanto, o currículo pode ser 

um mecanismo que manifesta as influências e reproduz as dinâmicas econômicas, 

políticas, sociais e culturais, e pode ser um excelente mecanismo para promover 

rupturas no campo do conhecimento. Ademais, o processo de gestão e de 
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correlação na comunidade educativa contribui e ajuda a desenhar o percurso 

escolar.  

As correlações no processo de gestão podem assumir configurações 

autônomas ou autoritárias, pode representar uma postura tradicional ou inovadora, 

visto que, é um conjunto de ações movido por várias pessoas, com diferentes 

tendências pedagógicas. Além disso, de certo modo, o currículo irá manifestar e 

estabelecer relações culturais, sociais e de organização estrutural da escola. Isto é: 

―Expressa a cultura da escola porque ele está assentado nas crenças, valores, 

significados, modos de pensar e agir das pessoas que o elaboram‖ (LIBÂNEO, 2004, 

p. 151). Com isso, mantenho a ideia de que a definição de currículo é emblemática.  

 Appel (2002, p. 28) salienta que por um longo tempo, ―[...] a educação em 

geral, e área do currículo em particular, têm dedicado uma boa dose de sua energia 

à busca de uma coisa específica: um conjunto geral de princípios que oriente o 

planejamento e a avaliação educacionais‖. No entanto, essa busca acaba instituindo 

a ideia de que é necessário estabelecer um método eficiente de elaboração de 

currículos, e aí se tem uma ampla variedade de autores que irão apresentar essas 

intenções (GOODSON, 2010; LOPES, MACEDO, 2011; SILVA, 2011; ARROYO, 

2013; GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998). Esses autores perpassam por 

algumas perspectivas históricas sobre o currículo a partir do tencionamento de 

teorias: tradicionais, críticas e pós-críticas. Na teorização sobre currículo, Silva 

(2011, p. 30, grifo do autor), por exemplo, define que:  

 
As teorias críticas desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas 
desigualdades e injustiças sociais. As teorias tradicionais eram teorias de 
aceitação, ajuste e adaptação. As teorias críticas são teorias de 
desconfiança, questionamento e transformação radical. Para as teorias 
críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o currículo, 
mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o 
currículo faz.  

 

Já a teoria pós-crítica, fez emergir a discussão curricular, a partir da noção de 

multiculturalismo (SILVA, 2011). Assim, diversidade, identidade, questões de cultura, 

classe, gênero, raça e sexualidade também ganharam espaço no processo de 

ensino-aprendizagem. Para Silva (2011),  

 
A concepção de identidade cultural e social desenvolvida pelas teorias pós-
críticas nos tem permitido estender nossa concepção política para muito 
além de seu sentido tradicional – focalizado nas atividades ao redor do 
Estado. A conhecida consigna ―o pessoal também é político‖, difundido pelo 
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movimento feminista, é apenas um exemplo dessa produtiva tendência. 
(Ibid., p.146). 

 

É diante dessas diferentes teorias que a escola processa a elaboração do 

currículo, quando não muito, desliza-se um pouco sobre cada uma, na tentativa de 

produzir um documento que oriente e respalde as suas metodologias, bem como, 

sustente a cultura organizacional, nos seus espaços, tempos e modos de ensino-

aprendizagem, sem, contudo, tomar como referência para suas práticas os estudos 

realizados pelos pesquisadores da área do currículo. 

Neste sentido, Pérez Gómez (2015, p. 102) alerta: ―Se o que se pretende na 

escola educativa é ajudar o indivíduo a se educar, o primeiro componente a ser 

substancialmente modificado é o currículo escolar como uma expressão do que é 

ensinado e trabalhado na escola‖. Por isso, entendo que seria necessário que a 

escola e seus sujeitos reconhecessem a importância de discutir e de dialogar sobre 

a tensão e processualidade dos aspectos que permeiam a cultura organizacional, 

entre eles, as políticas curriculares. 

Neste sentido, quando penso na cultura organizacional da escola, estou me 

reportando para a visão sistêmica, considerando todos os seus: espaços (prédio, 

salas de aula, laboratórios, bibliotecas, informática, auditórios, pátio, ginásio, quadra, 

sala dos professores, secretaria, cozinha e etc.), tempo (séries, anos, ciclos, 

núcleos, carga horária e etc.) e os modos de ensino-aprendizagem (grade curricular 

com disciplinas, diretrizes, planejamento, projeto político pedagógico, projeto 

educativo, regimento interno, planos de estudo das disciplinas, integração das 

diferentes áreas dos saberes, experiências vividas pelos sujeitos da escola, projetos 

de vida e etc.), bem como, a comunidade escolar, pais, responsáveis e também a 

formação continuada. Desse modo, a tríade espaço, tempo e modo de ensino-

aprendizagem, juntamente com a comunidade escolar e suas especificidades, 

produzem a escola e consequentemente, colaboram para a construção das políticas 

curriculares, isto é, a tríade é uma das bases de sustentação da cultura 

organizacional que institui o processo educativo.  

Ademais, a cultura organizacional dos espaços, tempo e os modos de ensino-

aprendizagem acabam sendo projetados por meio das políticas públicas 

educacionais. E, nesta perspectiva: 

 
Diferentes autores defendem o quanto o currículo vem assumindo 
centralidade nas políticas educacionais no mundo globalizado. Ou seja, as 
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reformas educacionais são constituídas pelas mais diversas ações, 
compreendendo mudanças nas legislações, nas formas de financiamento, 
na relação entre as diferentes instâncias do poder oficial (poder central, 
estados e municípios), na gestão das escolas, nos dispositivos de controle 
da formação profissional, especialmente na formação de professores, na 
instituição de processos de avaliação centralizada nos resultados. As 
mudanças nas políticas curriculares, entretanto, têm maior destaque, a 
ponto de serem analisadas como se fossem em si a reforma educacional. 
(LOPES, 2004, p. 110). 

 

Quando o currículo assume a centralidade na cultura organizacional da 

escola, acaba por gerar expectativas de reorganização do processo educativo, 

subentendo que dará conta de implementar as orientações curriculares oficiais. Por 

tal motivo, acaba sendo interpretado como um mecanismo de reforma que instituí 

políticas curriculares prescritivas (LOPES, 2004). No entanto, a escola possuí 

subsídios para aceitar ―como se fossem em si a reforma educacional‖ (LOPES, 

2004, p. 110), ou pode reagir, resistir e superar a prescrição de maneira que consiga 

instituir políticas curriculares colaborativas, imprimindo autonomia na proposta 

educativa no contexto escolar. Para tanto, é necessário compreender que: 

 
Toda política curricular é, assim, uma política de constituição do 
conhecimento escolar: um conhecimento construído simultaneamente para 
a escola (em ações externas à escola) e pela escola (em suas práticas 
institucionais cotidianas). Ao mesmo tempo, toda política curricular é uma 
política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção da cultura e é um 
campo conflituoso de produção de cultura, de embate entre sujeitos, 
concepções de conhecimento, formas de entender e construir o mundo. 
As políticas curriculares não se resumem apenas aos documentos escritos, 
mas incluem os processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos 
em espaços e por múltiplos sujeitos no corpo social da educação. (LOPES, 
2004, p. 111). 

 

Desse modo, percebo que o currículo está imbricado a/e/na escola e a escola 

implica o planejar, elaborar e desenvolver o currículo, sendo necessário perceber 

nesta relação currículo-escola-currículo o mundo como uma grande potência de 

conhecimentos dispersos, o que faz dele um campo curricular. Neste sentido, não é 

possível dissociar e nem desconsiderar suas inter-relações, visto que, constituem 

um conjunto de políticas e ações que englobam particularidades específicas que 

perpassam do local ao global, por isso, cabe à denominação do termo políticas 

imbricada com e no currículo – políticas curriculares. Com base neste significado de 

políticas curriculares, na dimensão da cultura organizacional da escola, é que 

poderemos ampliar as discussões de análise de como os movimentos históricos dos 

modos de produção do conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas 
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curriculares e promovem im/possibilidades na construção do conhecimento em 

diáspora. Sendo necessário neste capítulo, compreender políticas curriculares e 

seus discursos disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 

No entanto, essa compreensão não pode se desenvolver sem o diálogo sobre 

as políticas curriculares prescritivas e as políticas curriculares colaborativas. Estas 

são corresponsáveis pelo desenho dos cenários educativos de escolas que são 

vistas como tradicionais e de escolas inovadoras. 

 

4.1.2 Políticas Curriculares Prescritivas 
 

A escola nas sociedades contemporâneas cumpre uma tarefa dialética, difícil 

e complexa de processo de socialização, estabelecida na tensão entre reprodução e 

inovação (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Neste sentido, focalizar a escola e seus 

mecanismos que movimentam a construção de conhecimento, é uma forma de 

compreender as políticas curriculares e seus discursos disciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares. Além disso, é preciso considerar que a escola 

não é uma instituição alienada do processo histórico, social, econômico e político 

que a constitui. 

Por vezes, as instituições de ensino seguem orientações e normatizações que 

são instituídas, na sua grande maioria, pela via da governabilidade, isto é, embora 

exista um processo de formulação de políticas educacionais, que geralmente são 

pensadas para atender as demandas da sociedade nas suas mais diversas 

especificidades, existem também situações de elaboração dessas políticas que são 

planejadas em esferas administrativas fechadas, atendendo interesses políticos e 

econômicos. Dessa forma, uma boa parte das orientações que chega até o espaço 

escolar, acaba sendo introduzida pela via da prescrição.  

Diante do exposto, é possível afirmar que muito disso, se deve ao fato de que 

a escola é concebida de forma padronizada e arcaica, no sentido que ela ao mesmo 

tempo em que regula, socializa e garante estratégias de ensino conteudista que 

acaba massificando, formando/capacitando cidadãos para o mundo do trabalho e/ou 

para o prosseguimento dos estudos. Fato que também fomenta a especialização e a 

qualificação profissional, na perspectiva da empregabilidade. Além disso: 

 
[...] a escola cumpre a função de impor a ideologia dominante na 
comunidade social mediante um processo mais ou menos aberto e explícito 
de transmissão de ideias e comunicação de mensagens, seleção e 
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organização de conteúdos de aprendizagem. Dessa forma, os alunos/ as, 
assimilando os conteúdos explícitos do currículo e interiorizando as 
mensagens dos processos de comunicação que se ativam na aula, vão 
configurando um corpo de ideias e representações subjetivas, conforme as 
exigências do status quo, a aceitação da ordem real como inevitável, natural 
e conveniente. (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p. 17). 

 

Seguindo essa lógica, a escola apresenta como um dos seus mecanismos, as 

políticas curriculares prescritivas, certamente, uma maneira estruturada de conduzir 

suas operações de ensino-aprendizagem. Todavia, como se definem essas políticas 

curriculares? Há uma frequente incerteza, quando emerge o currículo como um 

mecanismo que organiza e produz conhecimento, e é muito comum surgir questões 

como: ―[...] qual conhecimento deve ser ensinado na escola? Qual conhecimento 

deve ser incluído no currículo e, por conseguinte, qual deve ser excluído?‖ (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 70). Implicitamente a essas questões estão às relações de 

fragmentação, visto que, neste caso, o currículo é percebido pela lógica da seleção 

de conteúdos, indicados pelas diferentes disciplinas que fomentam os diferentes 

saberes.  

Para Lopes e Macedo (2011, p. 107): ―Os conteúdos de ensino, contudo, 

foram e são predominantemente curricularizados em uma organização disciplinar‖, o 

que no meu ponto de vista, delimita claramente os espaços, tempos e modos de 

ensino-aprendizagem, configurando uma cultura organizacional de escola 

conservadora e tradicional, que visa obter resultados quantitativos. No entanto: 

 
O projeto do currículo não pode estar restrito a uma simples ou complexa 
lista de conteúdos de conhecimento, mas deve contemplar um conjunto de 
componentes que constituem as competências ou qualidades humanas 
básicas: conhecimentos, habilidades, emoções, atitudes e valores. (PÉREZ 
GÓMEZ, 2015, p. 102). 

 

Aparentemente as listas de conteúdos foram sacralizadas no contexto 

escolar, sobretudo, porque respaldam os programas externos de avaliação, 

assumindo um caráter necessário, inevitável e inquestionável. Eu diria que se 

tornaram a bengala que ainda sustenta os modos de ensino-aprendizagem na 

maioria das escolas, predominando uma educação de instrução e de transferência. 

 
Os enfrentamentos se concentram na avaliação dos conteúdos e da 
docência, formas sofisticadas de controle da criatividade e autoria docentes. 
O aumento dos controles docentes não é um capricho de um gestor de 
plantão, tem raízes políticas mais profundas. É um ritual de controle dos 
próprios conhecimentos. Nem todo conhecimento merece ser avaliado. 
(ARROYO, 2013, p. 50). 
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O campo do conhecimento é um jogo político (ARROYO, 2013). Por isto, 

muitas vezes é prescrito, haja a necessidade de selecionar os saberes, como 

medida de controle, sendo assim quanto mais analisarmos a cultura organizacional 

das escolas, veremos a prevalência dos modos de produção do conhecimento 

disciplinar.  

Tragtenberg (2010, p. 13, grifo do autor) acredita que: ―Essa situação surgiu 

no século XIX com a instituição disciplinar que consiste na utilização de métodos 

que permitem um controle minucioso sobre o corpo do cidadão, por meio dos 

exercícios de domínio sobre o tempo, o espaço, o movimento [...]‖. Dessa forma, a 

escola controla o tempo, a entrada, os períodos (entre quarenta e cinco e cinquenta 

minutos), intervalo e saída. O espaço da sala de aula é organizado em classes 

dispostas uma atrás da outra, a mesa maior própria e exclusiva do professor fica 

posicionada hierarquicamente na frente das classes e próxima ao quadro negro, que 

na realidade é quadro verde, com essa disposição controla-se o espaço. Além disso, 

o aluno deve chegar à escola no horário, sentar em seu lugar e responder a 

chamada, assim deve permanecer no tempo de um ou dois períodos sob pena de 

ser punido ou chamado a atenção, esse é o controle do movimento. 

As formas avaliativas são também situações de controle. O professor, figura 

autoritária, visto como o detentor do saber, transmite o conhecimento no grande 

grupo e depois avalia individualmente no formato da prova e dos exames, a partir 

desse modelo, se traceja o modo de ensino-aprendizagem. Pérez Gómez (2015, p. 

45) ressalta que a aprendizagem obrigatória, imposta ―[...] tem pouco ou nenhum 

valor educacional, porque impede que os alunos descubram o valor e a aventura do 

saber, a paixão pela descoberta e a magia das experiências de apropriação e 

recriação da cultura, da arte e da ciência‖. De forma geral, esses aspectos 

determinam e caracterizam as políticas curriculares prescritivas, as quais direcionam 

para uma organização exclusivamente disciplinar.  

 
A organização disciplinar traduz conhecimentos que são entendidos como 
legítimos de serem ensinados às gerações mais novas; organizam as 
atividades, o tempo e o espaço no trabalho escolar; a forma como 
professores diversos ensinam, em sucessivos anos, a milhares de alunos. 
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 108). 

 

É lamentável e imprescindível reconhecer que a grande maioria do nosso 

sistema escolar opera sua dinâmica organizacional através da velha lógica 
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disciplinar. Há uma tradição cultural que instituiu um discurso disciplinar, o qual 

manifesta ideologias de poder que hegemonizam o modo de aprender, ensinando a 

todos da mesma forma. E essa sistematização acaba resultando no conhecido 

currículo universal (LOPES; MACEDO, 2011).  

A pragmatização que sustenta essa lógica curricular, acaba favorecendo o 

espaço tradicional da sala de aula, dividida em seus tempos de ensino e 

aprendizagem, na delimitação compartimentalizada e fragmentada dos saberes, na 

perpetuação do modo de aprender designado pelo ato de ler, escrever, memorizar, 

de forma passiva, através da submissão metodológica, que se constituí na ausência 

de questionamentos e da incapacidade cognitiva, a qual é testada por avaliações 

padronizadas e coletivas. Nas referidas avaliações, ora assinala o erro e ora a culpa 

(é claro), sempre imposta ao aluno e não ao conjunto das ações sistêmicas.  

Além disso, a perpetuação das listas de conteúdos condiciona o modus 

operandi da sala de aula, com isso, não estou dizendo que essa deva ser abolida, 

mas que necessita ser recontextualizada, visto que a sala de aula vive novos 

contextos, com diferentes perfis de alunos. O conteúdo pelo conteúdo não possibilita 

a construção do conhecimento, apenas promove ações temporárias permeadas pela 

receptividade da informação, memorização e reprodução. Cada vez mais tenho 

escutado professores manifestarem suas preocupações acerca dos conteúdos e dos 

prazos. Essa postura é pautada em uma lógica de avaliações externas que 

condicionam os programas escolares a cumprirem conteúdos pré-determinados e 

que serão cobrados nos exames nacionais, no caso do Brasil, as escolas vivem a 

perspectiva do ENEM, no caso da Europa, o PISA. 

Quanto maior o espaço dado aos programas conteudistas das avaliações 

externas no contexto escolar, maior a perda da autonomia do próprio campo do 

conhecimento. A partir de meu ponto de vista, a famosa lista de conteúdos, que 

ocupa lugar prioritário nas Propostas Político Pedagógicas, acabou se consolidando 

pelo entendimento errôneo e conceitual de que devem ser seguidas do início ao fim, 

para dar conta das políticas educacionais de avaliações externas. Quando, na 

realidade, os conteúdos deveriam ser entendidos como o meio e não o fim, estes 

são apenas um dos elementos de toda a engrenagem da educação, não vejo 

impedimento algum de interromper a sequência conteudista para falar de outros 

saberes ou de até fazer conexões com que houve na cidade, no país e no mundo. 

Assim, por que não parar o conteúdo para falar de algo de interesse do aluno?  
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Não consigo compreender o porquê de não olharmos e valorizarmos o 

conhecimento disperso, por que não transcender o conteúdo? O campo do 

conhecimento em diáspora é tão rico e diversificado, com propriedade, professores e 

alunos poderiam superar a ideologia da dominação. No entanto, não nos 

esqueçamos que: 

 
Estamos em um jogo político, econômico em que o conhecimento, a ciência 
e a tecnologia hegemônicos foram apropriados e colocados a serviço da 
acumulação e da manutenção das relações de dominação/subordinação. A 
essa relação política é submetida a produção, acumulação e apropriação, 
transmissão e aprendizado desse conhecimento. (ARROYO, 2013, p. 49). 

 

Nesse jogo político, as políticas curriculares prescritivas conseguem ser 

produzidas e se estabelecem com prioridade no território escolar, porque se curvam 

à interdependência das organizações multilaterais, as quais, na maioria das vezes, 

ditam as regras e condicionam a seleção dos conhecimentos necessários a 

educação. Para melhor entendê-lo, seria necessário um aprofundamento, sobretudo, 

dos estudos sobre as influências das organizações multilaterais, tais como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), dentre outras (MOREIRA; MACEDO, 1999; 

SANDER, 2005). Os estudos desenvolvidos no cerne dessas organizações 

renderiam uma nova tese. Porém, cabe reconhecer que as organizações instituídas 

em termos multilaterais conseguem imprimir uma relativa influência, porque se ―[...] 

constituem estruturas globais de poder, pairam além de soberanias e cidadanias 

nacionais e regionais‖ (MOREIRA; MACEDO, 1999, p. 18), as quais promovem 

dependência e relações nos processos de formulação e implementação de políticas 

internacionais.  

Sander (2005, p. 70), ao tratar da teoria da dependência, entende que sempre 

houve ―[...] a busca incessante de identidade, reiteradamente ameaçada pela 

intervenção política e cultural externa‖. Para o autor a identidade cultural se torna 

uma premissa necessária e relevante, sobretudo, ―[...] quando a palavra de ordem 

do mundo neoliberal é a globalização‖ (grifo do autor). O neoliberalismo e os 

mecanismos de internacionalização e globalização, não ficaram/ficam restritos ao 

econômico e ao político, influenciaram e influenciam também a cultura e, sobretudo, 
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a educação, consequentemente interferem no processo identitário dos contextos 

escolares.  

É importante enfatizar que uma das impossibilidades na construção do 

conhecimento em diáspora no contexto escolar que não seja focado apenas no 

conteúdo específico de cada disciplina, está intrinsicamente ligado aos movimentos 

históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar que foram sendo 

propagados pelas inúmeras reformas que repercutiram e se transformaram em 

políticas educacionais prescritivas, sendo determinantes na elaboração de 

perspectivas curriculares tradicionais.  

O neoliberalismo conseguiu operacionalizar diretrizes e definições 

apresentadas em documentos que tomaram dimensões em todas as esferas, e a 

educação não conseguiu ficar fora deste ciclo político, econômico, social e cultural 

que na maioria das vezes também (re) produzem orientações, intenções ―[...] 

compreendidas como produções de governos ou do Estado, vinculadas ou não às 

agências multilaterais‖ (LOPES; MACEDO, 2011, p. 234). Ressalta-se que neste 

contexto existem definições educacionais oriundas do encontro de vários países que 

traçaram metas e construíram agendas sistematizadas para prescrever reformas. A 

título de exemplo da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, na 

conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1990, organizada por uma agência 

multilateral, denominada Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO), centrava-se a ideia de se produzir metas e orientações para 

―todos‖ os educandos para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem 

(MELLO, 2014). O Art. 4º da Declaração Mundial de Jomtien versa sobre concentrar 

esforços e atenção na aprendizagem, salientando a necessidade de ações 

educacionais que visem a aprendizagem de conhecimentos:  

 
[...] úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Em consequência, a 
educação básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados efetivos 
da aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos 
programas estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção 
do diploma. Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas 
no que diz respeito a garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos 
esgotar plenamente suas potencialidades. Daí a necessidade de definir, 
nos programas educacionais, os níveis desejáveis de aquisição de 
conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de desempenho. 
(ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, 1998, p. 4, 
grifo meu). 
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Ao analisar a ―agenda neoliberal de educação, defendida pelo Banco Mundial‖ 

(SANDER, 2005, p. 82) que orientou os trabalhos da Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, na conferência de Jomtien, identifica-se a disseminação de 

influências das agências multilaterais, para definir, nos programas educacionais dos 

países envolvidos, critérios para aquisição de conhecimento, bem como, 

implementar sistemas de avaliação. São manifestações como esta que geram 

interpretação de texto e implementação de reformas, sobretudo, no currículo.  

Mesmo que a Declaração Mundial sobre Educação para Todos seja 

recontextualizada e reinterpretada nos contextos nacionais e locais, será sempre 

dotada de intenções e tendências que seguem pela via muito mais da prescrição do 

que da colaboração e coparticipação da sociedade, pois foi um movimento 

organizado por agências multilaterais com participação da alta cúpula de Estados. 

Em se tratando especificamente da América Latina, Moreira e Macedo (1999) 

ressaltam:  

 
[...] o papel contraditório desempenhado, na sociedade global, por 
organismos como o FMI, o BIRD e outros que, pairando na interseção de 
Estados Nacionais e corporações transnacionais, não deixam de influir, por 
meio de empréstimos e subsídios, na definição das políticas educacionais 
(MOREIRA; MACEDO, 1999, p. 19). 

 

Embora a conferência de Jomtien tenha apresentado dez artigos que 

sugeriam uma recontextualização das necessidades básicas de aprendizagem, 

sublinhando que está não ocorre em situação de isolamento, entende-se que as 

políticas educacionais que surgiram posteriormente, em especial as brasileiras, 

seguiram alimentando um sistema de transferência aos moldes do ensino-

aprendizagem disciplinar e tradicional com enfoques modernos e globalizados, 

próprios e característicos do neoliberalismo, que imprime a ideia de liberdade e 

autonomia, minimizando a participação do Estado, promovendo ―ares‖ de equidade, 

eficiência e eficácia. Uma falácia para mascarar o insucesso escolar, a precariedade 

do sistema público de ensino e, consequentemente, um modo de operar as 

normatizações, diretrizes e regulações que oferecem reorientações curriculares 

prescritas. 

Diante dessa conjuntura, em 1995, o presidente do Brasil, Fernando Henrique 

Cardoso, logo após a sua posse, estabelecia algumas metas que convergiam para o 

ideário neoliberal e atendiam as orientações dos organismos internacionais, como o 
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Banco Mundial (BM) e o FMI. Entre essas, apresentava-se a ―[...] descentralização 

da administração das verbas federais, elaboração do currículo básico nacional das 

escolas, incentivo à formação de professores, parâmetros de qualidade para o livro 

didático, entre outras‖ (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 36). É nesse 

contexto que surge a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 

1996), seguida em 1997 da elaboração de Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais48 (PCNs), cuja intenção era de prescrever orientações 

pedagógicas e curriculares em âmbito nacional como ―[...] subsídios aos professores 

para refletirem e tomarem decisões, em nível local, sobre objetivos e conteúdos, 

formas metodológicas de atuação docente‖ (LIBÂNEO, 2004, p. 199). 

Jomtien, não foi exceção, dez anos depois, em 2000, nova agenda foi 

movimentada através do Fórum Mundial de Educação, ocorrido em Dakar, também 

promovido e sistematizado pela Unesco. A intenção foi de avaliar as metas traçadas 

em Jomtien e elaborar um novo documento que salvaguardasse o compromisso 

assumido pelos países membros49 da UNESCO com o objetivo de formular novas 

políticas que atendessem a Educação para Todos (EPT). Desse modo, Dakar, fixou 

seis metas e propôs doze estratégias para a EPT. Cabe destacar que o 

compromisso de Dakar reuniu a avaliação dos países membros em cinco 

conferências regionais de EPT, uma delas contemplava Américas e Caribe, Santo 

Domingo e outra Europa e América do Norte, Varsóvia, o que demonstra o grau de 

extensão da ação da Unesco em tais territórios e países membros, e 

consequentemente nas políticas educacionais. 

 
A Unesco continuou sua missão intelectual na educação, ciência e na 
cultura, como o demonstram, entre muitas iniciativas recentes, o Relatório 
Cuéllar (1997), A Conferência Internacional de Educação Superior para o 
Século XXI (1998) e o Relatório Delors (2001), mas teve de enfatizar 
também sua função de órgão executor de projetos financiados pelo Banco 
Mundial, pelo BID e outras agências de financiamento internacional. 
(SANDER, 2005, p. 84, grifo do autor).  

 

                                                           
48

 Em relação ao conceito sobre os PCNs, o documento apresenta: ―Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo 
o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 
socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e 
professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato 
com a produção pedagógica atual‖ (BRASIL,1997, p.10). 
49

 Cabe destacar que o Brasil é um país membro da Unesco desde 1946 e Portugal aderiu em 1965, 
se retirou em 1972 e regressou em 1974. Para saber mais, acessar: 
https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/a-unesco/sobre-a-unesco/portugal-na-unesco  

https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/a-unesco/sobre-a-unesco/portugal-na-unesco
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 O Relatório Delors mesmo seguindo orientações voltadas a Unesco, avançou 

e retomou algo que é imprescindível quando se está abordando questões sobre o 

campo do conhecimento, a relação dos saberes com a experiência cotidiana dos 

alunos, propondo uma escola aberta ao mundo. Na lógica desta tese, poderia aferir 

e recontextualizar, uma escola voltada para o desenvolvimento do conhecimento em 

diáspora. O texto dá margem para dialogar: 

 
À medida que a separação entre a sala de aula e o mundo exterior se torna 
menos rígida os professores devem também esforçar-se por prolongar o 
processo educativo para fora da instituição escolar, organizando 
experiências de aprendizagem praticadas no exterior e, em termos de 
conteúdos, estabelecendo ligações entre as matérias ensinadas e a vida 
quotidiana dos alunos. (DELORS, 2006, p. 154).  

 

Na sequencia o relatório destaca que ―[...] no passado, os alunos eram 

geralmente obrigados a aceitar o que a escola lhes oferecia, quer se tratasse da 

língua, do conteúdo ou da organização do ensino‖ (DELORS, 2006, p. 155), e faz 

um apelo para que, hoje, se tenha mais participação na organização escolar. Desse 

modo, para conceber esta configuração e possibilidade de escola aberta ao mundo 

com espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem voltados para a construção 

do conhecimento em diáspora, os envolvidos no processo educacional precisarão 

olhar para os movimentos históricos que instituíram os modos de produção do 

conhecimento disciplinar, observando o quanto alguns destes foram alimentados 

pelos contextos econômicos e políticos, entre eles as agências multilaterais 

responsáveis pelas ―orientações‖ das políticas educacionais e, sobretudo o impacto 

destas na repercussão das políticas curriculares.    

Assim, poderia se perceber que a prescrição também pode estar relacionada 

ao fato de aceitar as ―orientações‖ e sugestões dos textos elaborados com o apoio 

do Banco Mundial e da interferência da Unesco e dos interesses dos seus 195 

países membros, mesmo que elas apresentem ideias inovadoras para a educação. 

Os últimos documentos elaborados, a exemplo de Dakar, Relatório Delors e da 

Declaração de Incheon, formulados no Fórum Mundial de Educação, realizado em 

2015 na Coreia do Sul, mostram essa perspectiva. 

 
Nós, ministros, chefes e membros de delegações, chefes de agências e 
oficiais de organizações multilaterais e bilaterais e representantes da 
sociedade civil, dos docentes, da juventude e do setor privado, 
reunimo-nos em maio de 2015 a convite da diretora-geral da UNESCO, na 
cidade de Incheon, Coreia do Sul, para o Fórum Mundial de Educação de 
2015 (FME 2015). Agradecemos ao governo e ao povo da Coreia do Sul 
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por receber esse importante evento, assim como ao UNICEF, ao Banco 
Mundial, ao UNFPA, ao PNUD, à ONU Mulheres e à ACNUR por suas 
contribuições como co-organizadores dessa reunião. Expressamos nosso 
sincero agradecimento à UNESCO por ter iniciado e liderado a convocação 
desse evento histórico para a Educação 2030. (ORGANIZAÇÃO DAS 
AÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, 2015, p. 1, grifo meu). 

 

Embora, os membros da Unesco sejam os representantes legais da 

sociedade civil, as decisões sobre os rumos da educação ficam restritas ao debate 

da cúpula de Estado, sendo direcionadas a atender os interesses, sobretudo 

econômico, visto que, se alcançar bons resultados educacionais, prova-se que o 

país é potência para futuros investimentos, assim BM e FMI são assegurados da 

credibilidade para injetar políticas de financiamento, estabelecendo relações 

hegemônicas. Obviamente, esse panorama acaba influenciando e corroborando 

para a disputa acerca de, que e como ensinar, para Lopes e Macedo (2011, p. 234), 

compete perceber que a política ―[...] é interpretada como guia para a prática, seja 

para orientar de forma técnica como a prática deve ser desenvolvida, seja para 

orientar de forma crítica como a prática deveria ser para assumir determinadas 

finalidades de transformação social‖.  

No interior deste jogo político, as escolas permanecem como lócus que 

recebe constantemente esses guias de ―orientações‖ e, a forma como se interpreta e 

implementa, são as responsáveis pela naturalização dos conteúdos de forma 

tradicional, mantendo a estrutura disciplinar e a elaboração de políticas curriculares 

que visam a promoção de uma cultura comum a todos. 

 
Com isso, é grandemente modificada a relação entre política e prática. 
Caso consideremos que existe um centro de poder primordial – as 
agências que controlam o fluxo internacional de capitais; o Estado; o 
governo, em qualquer nível; a estrutura econômica capitalista –, a 
política tende a ser compreendida como determinada por esse centro. 
No caso da política de currículo, a prática das escolas permanece 
situada fora do espaço de decisão política. Trata-se de um espaço de 
implementação de orientações definidas por poderes externos a ela. 
(LOPES; MACEDO, 2011, p. 237, grifo meu). 

 

À medida que percebo esse contexto de influências, entendo que a educação 

e, consequentemente, a construção do conhecimento estão a serviço das 

recomendações e ―orientações‖ das organizações internacionais. Apple (2006, p. 

83), defende a ideia ―[...] de que o problema do conhecimento educacional, do que 

se ensina nas escolas, tem de ser considerado como uma forma de distribuição mais 

ampla de bens e serviços de uma sociedade‖. Para o referido autor o problema não 
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é nem analítico (que conhecimento construir), nem técnico (como organizar esse 

conhecimento), nem psicológico (como aprender), mas ideológico, o qual considera 

o conhecimento legítimo a partir do que se vive no contexto social, histórico, político 

e econômico. 

 
Em termos claros, os conhecimentos aberto e oculto encontrados nos 
ambientes escolares, e os princípios de seleção, organização e avaliação 
desse conhecimento, são seleções governadas pelo valor e oriundas de um 
universo muito mais amplo de conhecimento possível e de princípios de 
seleção. Portanto, não devem ser aceitos como dados, mas devem ser 
problematizados – colocados entre parênteses, se quiserem – de maneira 
que as ideologias sociais e econômicas e os significados padronizados 
institucionalmente que estão por detrás deles possam ser examinados com 
cuidado. (APPLE, 2006. p. 83). 
 

Estou, com isso, salientando a necessidade de questionarmos a cultura 

organizacional pautada na velha lógica disciplinar, analisando, assim, os 

mecanismos que direcionam para a execução de políticas curriculares prescritivas. 

Essas ações prescritivas tornam-se mecanismos de vigilância, que regulam, 

normatizam, e instituem seleções de saberes, e que naturalmente perpassam pela 

sistematização da gestão hierárquica e por vezes autoritária, que pensa o currículo 

como instrumento de poder. 

 
As políticas curriculares do que ensinar e como ensinar, do que avaliar, 
exigir dos professores e dos alunos nas provas escolares e nacionais ou 
estaduais têm agido como um marco conformador e controlador do trabalho 
e das identidades profissionais. Carregam um significado político tenso; na 
medida em que docentes são obrigados a olhar para os alunos, para as 
marcas de um indigno viver que levam às escolas e têm de olhar para o 
ensinar e o educar, as políticas conservadoras até de reorientações 
curriculares os obriguem a fechar seu olhar apenas para o que ensinar para 
obter bons resultados nas avaliações. (ARROYO, 2013, p. 30-31). 
 

Como consequência, a escola internaliza esse tipo de normatização, 

subordinando-se na lógica de obtenção dos bons resultados, perpetuando assim o 

ciclo de manutenção de práticas pedagógicas conservadoras de instrução, que 

prevalece a fragmentação dos saberes através da hierarquia das disciplinas. 

Complementando, para Gimeno Sacristán (1998), o processo curricular está 

articulado com práticas diversas, que contribuem para atividades curriculares 

orientadas por prescrições de mínimos, também influenciada pelo contexto exterior à 

escola, isto é, dizer que a escola recebe influências sociais, econômicas, culturais, 

políticas entre outras. Para o autor, essas influências geram regulação política e 

administrativa, sobretudo, na produção de meios didáticos e produção do 
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conhecimento, bem como, na participação da comunidade escolar no processo 

curricular. 

Portanto, é preciso reconhecer que a escola e os espaços de ensino-

aprendizagem ―[...] não são entidades isoladas de uma realidade mais ampla que é o 

contexto do sistema educativo em seu conjunto‖ (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 

130). É importante salientar que esse contexto já não é mais o mesmo de vinte, 

trinta anos atrás o aluno da escola contemporânea não possuí o mesmo perfil, as 

demandas não são as mesmas no mundo do trabalho. Por isso, o sistema educativo 

em seu conjunto precisa superar a velha lógica disciplinar, as políticas curriculares 

prescritivas sustentadas em disciplinas fragmentadas, com alunos passivos, 

sentados por horas nas suas classes, trabalhando de forma individualizada nos 

tempos pré-determinados e recebendo aulas expositivas/compartimentalizadas na 

relação academicista que manifesta o conteúdo e a memorização, não estabelece 

diálogo com a nova configuração que se tem delineado nos últimos anos no cenário 

do mundo do trabalho. 

Sobre essa questão, das influências externas que venho trazendo, minhas 

análises de pesquisa apresentam dois pontos muito interessantes. O primeiro diz 

respeito à influência do contexto do sistema educativo nas manifestações de 

recontextualização dos espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem na Escola 

Básica da Ponte. Em uma entrevista concedida a Paulo M. Morais (2017, p. 41, grifo 

meu), José Pacheco revelou que o Projeto Fazer a Ponte passou por várias 

influências, ―primeiro um livrinho da UNESCO sobre “Ensino Individualizado”, 

depois a teoria de Emmanuel Mounier, até chegar às teses do pedagogo Celéstin 

Freinet‖ e, prossegue, apontando as influências também de Montessori, Dewey, 

Kilpatrick, bem como, o Movimento da Escola Moderna de Sérgio Niza e Rui 

Trindade. Portanto, até mesmo em um Projeto inovador como o da Escola Básica da 

Ponte, há sinais de influência das ―orientações‖ sobre educação oriundas de uma 

agência multilateral como a Unesco. 

A diferença é que, José Pacheco, conseguiu extrair do texto orientações e 

não seguiu a linha de implementar sob a ótica da prescrição e aceitação do texto 

literal, usou isso a favor do desenvolvimento positivo da escola, interpretando e 

recontextualizando, bem como, aproximando-se de tendências e estudos que 

visavam o diálogo sobre soluções de implementação de política curricular, permeada 

pela coerência entre projeto e prática, de forma indissociável. 
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O segundo ponto, atrelado a experiência de uma aluna brasileira que 

vivenciou o processo de escolarização em escolas que seguiam políticas 

curriculares prescritivas e mantinham seus espaços, tempo e modo de ensino-

aprendizagem voltados à prática disciplinar tradicional, não conseguiu se adaptar a 

esse tipo de escola, buscando no exterior uma outra opção de escolarização, 

construindo, assim, seu encontro com o Projeto Fazer a Ponte. No relato a mãe da 

Ana, quando perguntada sobre o processo de decidir deixar o Brasil e buscar a 

Escola da Ponte em Portugal, diz: 

 
Foi simples, eu entrei em contato com a escola, porque eu quis vim pra cá, 
tem uma história por trás, a Ana nunca se adaptou ao ensino tradicional. 
Então a Ana, até o jardim de infância ela fez numa escola muito 
construtivista, era um colégio de aplicação vinculado a faculdade de 
Teresópolis. Ela vivia muito bem até que entrou na escola com ensino 
tradicional e teve um choque, ela não se adaptou aquele negócio de ficar 
um atrás do outro e a Ana sofreu muito no primeiro ano e quando ela foi 
para o segundo ano, mudei de escola achando que o problema era na 
escola, a Ana sofreu muito no segundo ano. Quando chegou no terceiro ano 
mudei de escola, pensando que o problema era nas outras duas escolas. E 
assim foi, primeiro, segundo, terceiro, cada ano numa escola diferente e ela 
sofrendo muito porque tinha que se “aclimatar”, tem que fazer amizades e 
acabava por ser uma coisa muito torturante para ela. Quando a Ana estava 
no sexto ano, ela estava tão terrivelmente mal, mas tal mal que eu tirei ela 
da escola. Eu falei pra ela “quer sair da escola?‟‟ “Então tu vais sair da 
escola”, e daí ela ficou um ano em casa e esse ano ela aprendeu inglês. 
(Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018). 

   

Na análise do relato da mãe da Ana, percebi o quanto é doloroso para o 

estudante vivenciar o processo de escolarização em um espaço organizado 

padronizadamente para atender todos de forma igual, esquecendo que cada pessoa 

possuí singularidades próprias, cognições específicas e ritmos diferente de 

aprender. Na continuidade da análise da fala da mãe da Ana, faço o seguinte 

recorte: 

 
E a gente estava nesse processo de vim para Portugal e nesse meio tempo 
eu entrei em contato com a Escola da Ponte e então precisaria do 
comprovante de residência, disso daquilo e daí nós mudamos pra cá, me 
mudei para Santo Tirso e depois eu descobri que não precisava morar aqui, 
podia morar no Porto e mesmo assim estudar na Escola da Ponte. Eu 
mudei para Santo Tirso e entrei com pedido, aí eu vim aqui, entrei com 
pedido com proposta de vaga e eles me ligaram dizendo que tinha vaga 
para ela. Foi uma alegria danada e ela começou ano passado e os 
professores falam que ela foi um peixinho que caiu na água. 
Totalmente envolvida, totalmente adaptada com o projeto, totalmente 
assim, disparou, ela ama a escola. (Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de 
março de 2018, grifo meu). 
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Na análise da fala da mãe da Ana entendo e destaco a expressão que antes, 

a filha sentia-se como um ―peixe fora da água‖, deslocada no contexto das escolas 

pelas quais passou no Brasil e que, depois que foram para Portugal, Ana se adaptou 

perfeitamente no Projeto Fazer a Ponte, porque neste, aluno e currículo são 

organizados a partir da premissa que ―[...] cada ser humano é único e irrepetível, a 

experiência de escolarização e o trajeto de desenvolvimento de cada aluno são 

também únicos e irrepetíveis‖ (ESCOLA BÁSICA DA PONTE, Projeto Educativo, 

S/A, p. 2). Ainda, associado a essas questões de análise, se destaca em uma das 

minhas observações, a preocupação da escola em manter o ensino como algo muito 

próprio e individual e ao mesmo tempo coletivo no que concerne o processo de 

aprendizagem, sendo o coletivo o corresponsável na socialização dos 

conhecimentos.  

 
Observei o plano de trabalho de uma aluna relativo a uma 

quinzena, observei também a capa, uma espécie de 

fichário, que serve para organizar os estudos, folhas e 

fichas de assuntos estudados conforme a quinzena e plano 

de estudo diário. (Relato de observação do núcleo de 

aprofundamento, dia 02 de março de 2018. 

 

A estratégia da quinzena é um dispositivo pedagógico organizacional, da 

Escola da Ponte, realizado todas as quartas feiras pela manhã, constituindo-se no 

momento em que os alunos elegem as atividades e organizam sua rotina de estudo 

e pesquisa para o período de quinze dias. Para isso, contam com o auxílio do 

orientador educativo ou tutor. A quinzena é o planejamento dos estudos, no entanto, 

todos os dias os alunos chegam à Escola e organizam o plano diário, são eles quem 

decidem o que e como irão estudar os diferentes saberes. No fim do dia no mesmo 

fichário é apontada e descrita uma breve avaliação do dia e, no fim da quinzena, 

também se avalia o processo de aprendizagem de forma individual e algumas vezes 

no coletivo. Esse dispositivo pedagógico constitui-se em um diferencial da Escola da 

Ponte, imprimindo autonomia de estudo e responsabilidades na organização escolar. 

Para Santos (2012): 

 
Na Escola da Ponte, o currículo não existe em função do professor – é uma 
permanente referência do percurso de aprendizagem e de desenvolvimento 
do aluno e uma referência permanentemente apropriada pelo aluno. O 
aluno é, assim, o verdadeiro sujeito do currículo – não um instrumento ou 
mero destinatário do currículo. (SANTOS, 2012, p. 19). 
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Nesse conjunto triangular de análise de diferentes fontes, é possível perceber 

que a Escola da Ponte, é referência investigativa para professores, estudantes e 

profissionais de educação, pois rompe com um modelo tradicional de escola e 

apresenta influências externas de orientações educacionais advindas das agendas 

internacionais e de agência multilateral através do ―livrinho da Unesco‖, como dito 

pelo próprio fundador do Projeto, José Pacheco. Ainda, carrega uma grande carga 

de influência de renomados pedagogos que já em seus tempos delineavam 

perspectivas para uma escola mais aberta e flexível no seu modo de ensinar e 

aprender os diferentes saberes.  

Com isto, ao escrever está seção terciária sobre ―Políticas Curriculares 

Prescritivas‖ tenciono questões que surgem a partir de um olhar e de uma memória 

subjetiva, baseada em um modelo tradicional de escola que tive e que sempre 

conheci, sendo muito difícil me desvestir de toda essa carga dos modos de produção 

do conhecimento disciplinar. Conhecimento sob o qual estive constantemente 

suscetível nos contextos escolares do Brasil, por isso, quando cheguei desprevenida 

em Santo Tirso e me deparei com as observações na Escola da Ponte, fiquei por 

muitos dias e até mesmo após o meu retorno ao Brasil, questionando e até diria 

duvidando da cultura organizacional que observei. Foi somente após ler e reler as 

observações, entrevistas, documentos da Escola e os apontamentos das referências 

bibliográficos e iniciar a análise, interpretação e triangulação dos dados é que 

comecei a perceber os pontos que fazem do Projeto Fazer a Ponte ser diferente, 

ousado e inovador em relação a maioria das escolas brasileiras.  

Os movimentos históricos dos modos de produção do conhecimento 

disciplinar estão presentes na maioria dos contextos escolares, sobretudo nos 

currículos, Lopes e Macedo (2011, p. 121) acreditam que a organização disciplinar 

mesmo sendo muito questionada ―[...] ao longo da história do currículo, permanece 

como uma tecnologia de organização curricular das mais estáveis‖. Essa 

estabilidade tem concordância com as relações socioculturais, econômicas e 

políticas, as quais na maioria das vezes tendem a direcionar determinadas 

finalidades no cenário educacional, ―[...] por isso, reúnem sujeitos em determinados 

territórios, sustentam e são sustentadas por relações de poder que produzem 

saberes‖ (op. cit.). Os saberes produzidos na conjuntura de políticas curriculares 

prescritivas estão subjacentes a tensionamentos próprios do processo educacional, 
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e não deixam de manifestar resistências, conflitos e lutas. A própria Escola da 

Ponte, é exemplo de resistência, conflito e luta. 

Appel (2006) defende que um dos movimentos históricos dos modos de 

produção do conhecimento disciplinar está também atrelado à mecanismos de 

controle social. Para o autor:  

 
[...] devemos reconhecer que o campo curricular finca suas raízes no 
próprio solo do controle social. Seu paradigma intelectual tomou 
primeiramente forma no início do século XX, e tornou-se um conjunto 
identificável de procedimentos para a seleção e organização do 
conhecimento escolar – procedimentos a serem ensinados aos professores 
e a outros educadores. (APPEL, 2006, p. 85). 
 

A homogeneização curricular movimentada pela perspectiva histórica 

demonstra o quanto as políticas curriculares sofreram e ainda sofrem com o domínio 

dos interesses de controle não só social como também político, econômico e 

cultural, o que veio produzir uma escola progressista dominada por uma forte 

operação cultural que corrobora na seleção, organização, aplicação e nos resultados 

do tipo de conhecimento que se (re) produz. 

As políticas curriculares prescritivas contribuíram para a produção de uma 

tradição intelectual sobre currículo. Na visão de Lopes e Macedo (2011, p. 13) é 

preciso ―[...] perceber que essa tradição é obrigatoriamente uma redução dos 

múltiplos significados que o termo currículo pode ter‖. É necessário destacar que o 

campo que estuda o currículo já ganhou certa visibilidade e muitos autores estudam-

no em profundidade e com diferentes perspectivas (APPLE, 2006; GIMENO 

SACRISTÁN, 2000; SILVA, 2011; LOPES; MACEDO, 2011; GOODSON, 2010; 

MOREIRA, 1999; PACHECO, 2000; PEDRA, 1999). Por exemplo, para Pacheco 

(2000, p. 9) ―[...] não existe uma perspectiva única que explique totalmente a 

realidade curricular, pois se trata de uma prática que produz linguagens 

contraditórias, resultantes de várias forças de influência‖. Por isso, tão difícil e 

complicado conseguir no contexto escolar avançar para além da prescrição. 

Isso pode ser percebido nos momentos de planejamento e nas discussões 

sobre o projeto político pedagógico e, falo um pouco desta percepção a partir da 

minha relação enquanto docente e discente no processo de Educação Básica e 

Ensino Superior. A comunidade educacional que é repleta de indivíduos oriundos de 

diferentes campos do saber com diferentes metodologias de formação inicial e 

continuada, com certeza, pode ser um ponto que impossibilita as discussões e o 
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entendimento epistemológico sobre o currículo, visto que cada um possui um tipo de 

entendimento.  

Portanto, entender a epistemologia do currículo, no que se refere aos 

espaços, tempos e modos de ensino-aprendizagem, pode ser uma possibilidade 

para superar políticas curriculares prescritivas e avançar para a produção de 

políticas curriculares colaborativas. 

 

4.1.3 Políticas Curriculares Colaborativas 
 

 Entender a epistemologia do currículo é entender a processualidade do 

contexto escolar. Isto engloba perceber todo o processo de desenvolvimento da 

cultura organizacional, incluindo seus espaços, tempos e modos de ensino-

aprendizagem, além de suas inter-relações colaborativas, alicerçadas também pelos 

estudos da área de educação e, sobretudo, do próprio currículo. 

 
O meio escolar, o conjunto de elementos (currículo, pedagogia, organização 
do espaço, tempo e relações) que rodeiam os intercâmbios educativos, é 
realmente a mensagem que penetra lentamente, mas de modo eficaz no 
aluno e no professor, configurando o seu conhecimento prático, os seus 
sistemas de compreensão e atuação. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 158). 

  

Nesta lógica, entender também a ―escola como contexto epistêmico‖, 

considerando que em contextos de aprendizagem está imbricado ―currículo, 

metodologia, avaliação e docentes – porque nenhum deles é independente do resto 

e do funcionamento do conjunto. Os elementos se adaptam e o sistema dá sentido e 

adapta cada um dos elementos‖ (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 158).  

Com esse entendimento clarificado, estou sugerindo a necessidade de 

avançar na direção da superação das políticas curriculares prescritivas para as 

políticas curriculares colaborativas. A possibilidade de superação só será possível 

mediante uma escola mais aberta, flexível e dinâmica, empenhada em analisar o 

seu próprio contexto de ação e realidade, ou seja, a escola necessariamente precisa 

vencer a perspectiva da reprodução e avançar na produção, integração e 

colaboração efetiva das suas ações. Para tanto, é preciso estabelecer um quadro de 

análise curricular que:  

 
[...] remete-nos para a perspectiva de currículo como um território 
organizado, através de normativos, de orientações, de interesses 
profissionais e de interesses de aprendizagem, na base dos pressupostos 
da globalidade da acção educativa, da flexibilidade curricular e da 
integração das actividades educativas. (PACHECO, 2000, p. 8).  
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Se pudéssemos sintetizar todos esses aspectos ressaltados por Pacheco 

(2000), teríamos algo semelhante à Figura 9: 

 

 
Figura 9 – Mecanismo de cooperação que pode produzir Políticas Curriculares 

Colaborativas 
 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora a partir das leituras de Pacheco (2000). 

 

A figura 9 ressalta a intenção de estabelecer um processo de inter-relações e 

cooperação entre os diferentes aspectos e contextos de influências, orientações 

externas e internas, interligados constantemente com o centro escola-currículo, 

visando a produção de políticas curriculares colaborativas. Como visto 

anteriormente, entendo que políticas curriculares, são o conjunto de ações na 

totalidade da escola, sendo quase impossível estabelecer uma hierarquia e uma 

dissociação entre currículo-escola-currículo.  

O que foi dito na seção terciária 4.1.2 – Políticas Curriculares Prescritivas, 

nos ajuda a compreender políticas curriculares e seus discursos disciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares, na tentativa de superar a prescrição e avançar 

para o nível da colaboração. Isto posto, também é necessário romper com o modelo 

mental de escola tradicional, baseada no modo de ensino-aprendizagem disciplinar 

e conteúdista que cumpre as listas dos programas e orientações externas, 

reproduzindo, dessa forma, conhecimento instrumental e estático. Essa lógica não 
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mais se adequa as dinâmicas de uma escola inovadora50 que visa desenvolver 

estratégias diversificadas voltadas para um modo de ensino-aprendizagem criativo, 

dinâmico em permanente movimento, que produz conhecimento em diáspora. 

Entendo escola inovadora como um espaço de inversão da cultura 

organizacional convencional. Ou seja, uma escola com mesas redondas e 

mobiliários, de modo a possibilitar a inter-relação entre salas e espaços de trabalho 

interligados, sem divisões, sem paredes, sem grades, nem muros, trânsito livre entre 

um espaço e outro, com data show, murais, lousas digitais, quadro branco, acesso à 

materiais (livros, computadores, tablet e internet), sem lugares fixos, crianças e 

adolescentes que compartilham projetos, pesquisas e os diferentes espaços.  

Uma escola que pensa o tempo de outra forma, que não mais na divisão por 

períodos de 45 a 50 minutos, distribuídos no isolamento e na fragmentação das 

disciplinas, um tempo mais integrado, compartilhado, sem soar a sirene de entrada, 

troca de período, intervalo e saída, rememorando uma fábrica. Uma escola 

inovadora que considera o tempo do aluno, e entende que ―[...] o contexto físico, o 

espaço, o tempo, assim como as relações e os agrupamentos são variáveis 

flexíveis, abertas e, de qualquer modo, dependentes do projeto pedagógico que se 

experimenta‖ (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 159).  

Destarte, inovando também, nos seus modos de ensino-aprendizagem, 

promovendo estratégias e dispositivos pedagógicos que estimulam a leitura, escrita, 

anotação, pesquisa e resolução de problemas, projetos organizados, a partir de 

diferentes fontes de pesquisa, considerando o interesse do aluno e do grupo. Tudo 

isso movimentado por orientadores educacionais que são, também, tutores, com 

autonomia metodológica, que ínsita a participação, responsabilidade, convívio 

cultural e coletivo, multiplicidade de conhecimentos e questionamentos, que 

exploram a capacidade cognitiva, desenvolvendo autoavaliação e autogestão. 

 
A pluralidade e a flexibilidade são a chave dos novos contextos escolares 
de aprendizagem. É necessário estabelecer uma configuração diversificada 
de espaços multiuso e tempos flexíveis a serviço dos projetos de 
aprendizagem: espaços de trabalho individual e estudo, espaços de 
trabalho em grupo e espaços de comunicação, exposição, discussão e 
debate. São necessários ambientes diversificados, polivalentes e ricos em 
recursos didáticos e humanos. Isso significa romper as fronteiras entre a 
escola, a cultura e a sociedade e abrir e integrar a escola à sociedade, de 
modo que se possa tirar proveito da riqueza cultural da família e da 
sociedade: voluntários, famílias, aposentados, profissionais, etc. (PÉREZ 
GÓMEZ, 2015, p. 161). 

                                                           
50

 Ampliarei um pouco mais esse conceito no capítulo V - CONHECIMENTO EM DIÁSPORA: 
IM/POSSIBILIDADES PARA ESCOLAS INOVADORAS. 
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Pérez Gómez (2015) está falando sobre a possibilidade de construir contextos 

educativos, com escolas mais dinâmicas, ricas na diversidade e pluralidade de suas 

propostas pedagógicas, isto é, uma escola que pensa suas políticas curriculares de 

forma colaborativa, integrando a sociedade e mobilizando diferentes pessoas com 

diferentes saberes. Em outras palavras, pôr a escola e, consequentemente, o 

conhecimento em movimento. Esse fragmento me fez recordar algumas 

observações que fiz a respeito dos espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem 

da Escola Básica da Ponte, que pode servir como exemplo de escola que vêm 

superando a prescrição e apresentando políticas curriculares colaborativas próprias 

de uma escola que inovou no seu tempo e se reinventa nos novos contextos 

educativos da contemporaneidade. Porque, ―[...] tudo o que acontece na Escola da 

Ponte é, antes de mais nada, ―educação na cidadania‖ (SANTOS, 2012, p. 16).  

 

Na Ponte, o fator de observação interessante é que as 

salas, espaços de aprendizagem são interligados por 

portas, o que facilita muito a movimentação do professor 

entre uma sala e outra. O professor pode se movimentar 

em ambos os espaços. 

 

Os alunos conversam entre seus grupos de forma 

respeitosa e em silêncio, com tom de voz adequado ao 

espaço de aprendizagem, nenhum grupo sobrepõe o outro. 

 

Alguns trabalham com notebook, o que me parece notebooks 

pessoais. Outros alunos usam os computadores da sala, 

quatro ao total, pesquisam a tarefa, organizam a síntese 

das ideias em Power Point ou Word. Outro grupo pesquisa 

em livros e contam com auxílio da professora de francês.  

 
Observação interessante: os alunos fazem tudo por conta 

própria sem ninguém ordenar ou cobrar e, sobretudo não 

fazem bagunça e não se dispersam. E quando precisam se 

manifestar, levantam a mão para pedir a palavra e o 

professor também. 

  

12h15 abriram as portas de interligação de todas as 

salas do andar e transformou-se em um grande salão, isso 

ocorre toda sexta até 12h40 é chamado momento da 

partilha. Onde alunos partilham conhecimentos adquiridos 

com os demais colegas, partilham através de 

apresentações em Power Point, foi incrível observar o 

grau de autonomia e de responsabilidade dos alunos, a 

forma respeitosa que se tratam e o comprometimento com 

os espaços compartilhados, principalmente a relação de 

estudo e pesquisa dos grupos. (Relatos de observação do 
Núcleo de Aprofundamento, dia 02 de março de 2018, grifo 

meu) 
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Não se pode ir até a Ponte esperando encontrar salas de aulas 

convencionais, tal qual a maioria das estruturas e formatos em vigor em nossas 

escolas brasileiras, também não se pode chegar lá e querer observar turmas, 

avaliações, professores e determinadas disciplinas, aguardar a troca de período. 

Não, na Ponte não há aulas, nem turmas, nem professores, não há toques de 

campainha ou qualquer espécie de som que fará com que os alunos parem e haja a 

troca de disciplina, não há disciplinas identificadas e rotuladas, lá se podem observar 

espaços de ensino-aprendizagem com grupos de trabalho, estudo e pesquisa, 

denominados de núcleos.  

À medida que fui retomando os relatos de observação elencados, comecei a 

dar-me conta que eu, como observadora, descrevo inicialmente salas e professores, 

e só depois no decorrer das observações fui entendendo o processo de organização 

e funcionamento da Escola da Ponte, percebendo que estava diante de outra lógica 

que não aquela em que estava acostumada experienciar, tanto como aluna, quanto 

professora e coordenadora de escola. 

Em relação à designação que usei inicialmente – salas, isto é, salas de aula. 

Na Ponte conforme o Regulamento Interno na organização pedagógica, não existem 

salas de aulas e sim Núcleos de Projeto. São três Núcleos, denominados de: 

Iniciação, Consolidação e Aprofundamento. 

 
No Núcleo de Iniciação, as crianças adquirirão as atitudes e competências 
básicas que lhes permitam integrar-se de uma forma equilibrada na 
comunidade escolar e trabalhar em autonomia, no quadro de uma gestão 
responsável de tempos, espaços e aprendizagens. A sua transição para o 
Núcleo de Consolidação ocorrerá quando possuírem o perfil definido no 
Anexo I do presente Regulamento. 
No Núcleo de Consolidação, os alunos consolidarão as competências 
básicas adquiridas no Núcleo de Iniciação e procurarão atingir o perfil 
definido no Anexo II do presente Regulamento, podendo ainda ser 
envolvidos, com assentimento dos respetivos Encarregados de Educação, 
em projetos de extensão e enriquecimento curriculares, bem como de pré-
profissionalização. 
No Núcleo de Aprofundamento, os alunos desenvolverão as competências 
definidas no Anexo III do presente Regulamento e simultaneamente 
desenvolverão as competências definidas para o final do Ensino Básico, 
podendo ainda ser envolvidos, com o assentimento dos respetivos 
Encarregados de Educação, em projetos complementares de extensão e 
enriquecimento curriculares, bem como de pré-profissionalização. (ESCOLA 
BÁSICA DA PONTE – Regulamento Interno, S/A, p. 2) 
 

Na entrevista com o professor Luiz Henrique, também se esclarece essa 

questão sobre os espaços e o modo de ensino-aprendizagem.  
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A escola funcionava em três núcleos: núcleo da iniciação, núcleo de 
consolidação e aprofundamento. Em que as crianças não tinham aulas, os 
professores eram dados não como professores, mas como 
orientadores educativos, no sentido que eles orientavam o trabalho da 

criança e não davam aulas. (Entrevista com o professor Luiz Henrique, dia 

02 de março de 2018, grifo meu). 
 

Nas observações, no Regulamento Interno da Escola da Ponte, e na fala do 

professor Luiz Henrique, se pode analisar a cultura organizacional diferenciada que 

está sendo desenvolvida, a partir de práticas pedagógicas pautadas por políticas 

curriculares colaborativas. Para Santos (2012, p. 15), a Ponte, ―[...] mais do que uma 

escola, ela é verdadeiramente, sem eufemismos, uma comunidade educativa – e daí 

o fascínio que ela exerce em todos aqueles que não se reveem no modelo totalitário 

de sociedade que nos rege [...]‖, uma comunidade que está mais de quarenta anos 

construindo um contexto educativo flexível e plural.  

Quando o professor Luiz Henrique comenta que ―não davam aulas‖, recordo 

também da fala de José Pacheco na palestra em Santa Maria, quando inicia suas 

considerações dizendo – ―[...] em uma aula não se aprende nada, aula é inútil, 

prejudicial, a prova é um ranço da modernidade, não se aprende nada [...]‖ 

(PACHECO, 2018). Uma escola que pensa, elabora, recontextualiza suas políticas 

curriculares de forma colaborativa, pode oferecer como possibilidade ambientes de 

aprendizagem como investigação, tornando os espaços de trabalho, espaços de 

vivência e não apenas locais de recepção e reprodução do conhecimento. Assim 

consegue-se superar o convencional instituído termo ―dar aulas‖ para promover 

espaços de trabalhos individuais e coletivos que estimulam a inovação, criatividade, 

responsabilidade, investigação e autonomia em relação a dispersão dos diferentes 

saberes.  

Mediante a relação e experiência na Escola da Ponte, o professor Luiz 

Henrique, descreve o processo de ensino-aprendizagem da escola, dizendo: ―As 

crianças eram divididas por grupos heterogêneos, apesar de não falar em anos, 

mas pra entender, eram divididos num grupo que tinham quatro crianças, tinham 

sempre duas, digamos assim, duas do terceiro ano, uma do quarto e uma do 

primeiro.” (Entrevista com o professor Luiz Henrique, dia 02 de março de 2018, grifo 

meu). O professor Luiz Henrique faz referência a grupos heterogêneos, essa 

designação faz parte de um recurso da escola, estruturado como um dispositivo 

pedagógico.  
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O trabalho em grupos heterogêneos apresenta-se como uma forma de 
contrariar a tendência para a uniformização dos alunos e de criar condições 
para a cooperação. Cada aluno define o seu percurso de aprendizagem de 
forma autônoma e responsável, sem prescindir da organização em 
grupos de trabalho cooperativo. (PACHECO, 2015, p. 168, grifo meu). 

 

Sobre essa relação dos grupos heterogêneos, o essencial que se destaca é o 

espírito de cooperação, colaboração e, o estimulo para que crianças/adolescentes 

realizem a pesquisa, a investigação e façam a socialização dos seus aprendizados 

no grupo, um ajudando o outro, explicando, esclarecendo dúvidas. Além disso, é 

importante que a escola perceba e flexibilize espaços para a valorização da 

individualidade, do ritmo e da cognição de cada um, estabelecendo tempo e modos 

de ensino-aprendizagem que também valorizam o compartilhamento dos diferentes 

saberes em grupos de entreajuda. Desse modo, concordo com o pensamento de 

Pérez Gómez (2015), quando afirma que: 

 

Por outro lado, e uma vez que os alunos diferem em muitos aspectos 
fundamentais – conhecimento específico prévio, habilidades, experiências, 
concepções sobre a aprendizagem, estilos e estratégias de aprendizagem, 
interesse, motivação, expectativas, emoções, crenças sobre as próprias 
capacidades, background cultural, social e linguístico –, os contextos de 
aprendizagem são mais eficazes quando são sensíveis às diferenças 
individuais e, portanto, flexíveis em suas formas de organização, nos 
espaços, no agrupamento dos alunos, no desenvolvimento das atividades, 
nos ritmos e nos recursos. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 161).   

 

A Escola da Ponte teve essa percepção e, em seus contextos de ensino-

aprendizagem, organiza os alunos em grupos heterogêneos de estudo, uns ajudam 

aos outros, cada qual com o seu conhecimento, com o seu estilo e ritmo, quando o 

grupo não consegue resolver suas questões de pesquisa, o tutor é acionado e se 

envolve no grupo, inquerindo e fazendo com que os alunos construam suas próprias 

percepções, estimulando a autonomia e a responsabilidade na construção da 

aprendizagem.  

São esses aspectos que devem ser considerados como possibilidades no 

momento de elaborar, recontextualizar e implementar políticas curriculares 

colaborativas. Uma vez que as possibilidades de cultura organizacional são 

planejadas para modificar os espaços, tempos, e modos de ensino-aprendizagem, 

tem-se uma nova perspectiva de escola-currículo, consequentemente inova-se os 

contextos educativos. Construir um contexto de escola inovadora é também construir 

políticas curriculares colaborativas, com mecanismos de cooperação entre 
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professores, alunos, família e sociedade. É também perceber a individualidade e as 

relações coletivas do educar-se. 

A mudança necessária nas políticas curriculares colaborativas situa-se 

também na reconstrução do entendimento sobre docência. Como vimos em minhas 

observações descrevo professor, depois na fala do professor Luiz Henrique aparece 

orientadores educativos, tutores. No Projeto Educativo da Escola da Ponte, não há 

professores e sim orientadores educativos que assumem a função docente com um 

olhar voltado a tutoria. 

 
Urge clarificar o papel do profissional de educação na Escola, quer 
enquanto orientador educativo, quer enquanto promotor e recurso de 
aprendizagem; na base desta clarificação, supõe- se a necessidade de 
abandonar criticamente conceitos que o pensamento pedagógico e a 
praxis da Escola tornaram obsoletos, de que é exemplo o conceito de 
docência, e designações (como a de educador de infância ou professor) 
que expressam mal a natureza e a complexidade das funções 
reconhecidas aos orientadores educativos. (ESCOLA BÁSICA DA PONTE – 
Projeto Educativo, S/A, p. 4). 
 

O documento expressa a necessidade de entender a complexidade do papel 

do docente. É reconhecido na Ponte como orientador educativo, aquele que 

promove, participa, colabora na concretização do Projeto Educativo de forma 

integrada, responsável também na tomada de decisões no que tange o contexto 

educativo. A função docente na Ponte, obviamente, vivenciou um processo de 

transformação tão radical quanto o restante da cultura organizacional do sistema 

educativo da Escola. 

 
O orientador educativo não pode ser mais entendido como um prático da 
docência, ou seja, um profissional enredado numa lógica instrutiva centrada 
em práticas tradicionais de ensino, que dirige o acesso dos alunos a um 
conhecimento codificado e predeterminado. (ESCOLA BÁSICA DA PONTE 
– Projeto Educativo, S/A, p. 5). 
 

Isso significa perceber que na Ponte a concepção de docência se modifica 

daquela concepção tradicional, que o docente é definido ―pela capacidade de 

transmitir conhecimento e avaliar resultados‖ e passa assumir uma postura de ―[...] 

um profissional capaz de diagnosticar as situações e as pessoas; elaborar o 

currículo ad hoc e preparar matérias; desenvolver atividades, experiências e projetos 

de aprendizagem; avaliar processos e monitorar o desenvolvimento integral [...]‖ 

(PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 141), tanto do indivíduo, como também das relações nos 

diferentes grupos heterogêneos.  
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A dimensão sobre a função docente exposta no Projeto Educativo – Fazer a 

Ponte revela a intenção de uma política curricular colaborativa, voltada a integralizar 

os sentidos do educar-se, na possível perspectiva de construção do conhecimento 

disperso, como objetivo central do docente. No mesmo sentido, Pérez Gómez 

(2015), apresenta a natureza tutorial da função docente, no processo de ajudar a se 

educar, esclarecendo que: 

 
- Coaching, monitoria, tutoria pessoal: neste papel, o professor proporciona 
aos alunos oportunidades de transferir o conhecimento e as habilidades 
para situações reais cada vez mais complexas e incertas nas quais o 
aprendiz deve atuar com autonomia, com a ajuda próxima do docente, mas 
sem que este intervenha nelas; esclarece propósitos; e proporciona 
modelos e feedback personalizado. A tutoria personalizada tem o objetivo 
fundamental de ajudar a construir o projeto de vida (pessoal, social e 
profissional) de cada aluno. A principal tarefa do professor se concentra 
em ajudar cada aluno a aplicar o melhor conhecimento disponível no 
governo de sua própria vida, na construção de sua personalidade 
escolhida com base na reconstrução contínua da estrutura consciente e 
inconsciente que configura sua personalidade adquirida. (PÉREZ GÓMEZ, 
2015, p. 142, grifo meu).    

 
A Escola da Ponte percebeu a importância dessa relação docente-aluno e 

garantiu que isso se consolidasse em sua Proposta Educativa, em seu currículo, isto 

é, em suas políticas curriculares colaborativas. Na Ponte, observei que os 

estudantes estudam, pesquisam, investigam e aprendem em grupos — sempre 

auxiliados pelos orientadores educativos, tutores —, de maneira que existe uma 

entreajuda, entre os alunos e destes com os tutores, tudo isso viabilizado através 

dos dispositivos pedagógicos preestabelecidos, os quais são entendidos como: 

 
[...] suporte de uma cultura organizacional específica, sendo considerado 
nessa qualidade toda e qualquer manifestação (identificada como rotina, 
estratégia, material, recurso...) que contribua para a produção, reprodução e 
transformação da cultura numa determinada comunidade educativa. 
(PACHECO, 2015, p. 166). 
 

São mais de quarenta dispositivos pedagógicos. No decorrer da tese, 

elencarei alguns os quais tive um contato mais direto no período de observação. 

Esses dispositivos como identificado por Pacheco (2015), fazem parte da rotina e 

das estratégias pedagógicas da Escola da Ponte, são recursos que ajudam no 

ensino-aprendizagem. Um deles me chamou a atenção, estava fixado na parede da 

sala do Núcleo de Consolidação, chama-se — Pesquiso em Casa. Um aluno 

levantou e veio até o dispositivo pedagógico "pesquiso em 

casa" e anotou seu nome, data de hoje, e no livro/manual 
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colocou MSI 2, 5º ano (Relatos de observação do Núcleo de 

Consolidação, dia 05 de março de 2018), esse dispositivo funciona para 

registrar o que o aluno pretende levar para estudar em casa, por isso, indica seu 

nome, o documento (MSI 2 – assunto do livro), a data de solicitação e a de entrega.  

Outra aluna levantou-se de sua cadeira e foi até o 

dispositivo – Eu já Sei – anotou, português – adjetivos, e 

voltou normalmente para o seu lugar na sala. (Relatos de 

observação do Núcleo de Consolidação, dia 05 de março de 2018, 

grifo meu), esse dispositivo é muito interessante, porque: 

 
Desenvolve a responsabilidade na aprendizagem. É através dele que cada 
aluno se propõe ser avaliado. Este é um momento que requer uma atitude 
de responsabilidade perante si e perante os outros. Posteriormente, um 
orientador educativo efetua uma avaliação junto do aluno, registrando-a no 

processo individual do aluno. (PACHECO, 2015, p. 168). 
 

No que diz respeito à avaliação, o Projeto Educativo da Ponte, também 

assume uma política curricular colaborativa, muito própria e autônoma, muito 

diferente da avaliação da escola ―tradicional‖ de política curricular prescritiva, a qual 

tem como objetivo principal obter resultados quantitativos, visando obter bons 

resultados nas avaliações externas. Na Ponte é o estudante que define o que, como 

e quando será avaliado. A avaliação é individual e apropriada para atender as 

necessidades acerca do conhecimento de cada estudante, ou seja, não é uma 

avaliação única para todos com data e hora pré-estabelecida. Na análise da 

observação e entrevista com a mãe de Ana, nota-se o quanto essa relação avaliativa 

contribui na aprendizagem, autonomia e na própria percepção autoavaliativa do 

estudante. 

 

Estou no Núcleo de Consolidação, percebo que a faixa 

etária dos alunos, está entre dez, onze e outras idades. 

No espaço de trabalho, observo a dinâmica de tutoria de 

um orientador educativo de matemática. Na sala, um aluno 

está fazendo avaliação de matemática, está sentado em 

uma mesa separada das demais da sala. O aluno questiona 

o tutor, - tem uma dúvida, o tutor responde, dizendo que 

ele não precisa fazer e saber todas as questões. Além 

disso, o aluno está com o livro e pode ter acesso aos 

recursos digitais. (Relatos de observação do Núcleo de 

Consolidação, dia 05 de março de 2018)  

 

Então eles têm um plano quinzenal de matemática outro de artes e eu vou 
aprender isso, aquilo e isso. Daí eles estudam, pesquisam, tiram dúvidas 
com um amigo, se o amigo não conseguiu ajudar chama o professor e se 
resolve. Quando ela tá preparada ela fala — “estou preparada’’. 
(Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018) 
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Tanto no recorte de análise da observação, como na fala da mãe da Ana, 

pode se perceber, o aspecto de autonomia, o qual implica a responsabilidade do 

aluno junto a outros, bem como a utilização do dispositivo pedagógico como um 

recurso de autocrescimento, pois é o estudante que diz e reconhece quando está 

pronto para ser avaliado.  

No recorte de observação, descrevo que vi um processo nada comum em 

relação à avaliação, o estudante não estava tenso, nervoso, ele tinha certeza que 

caso não conseguisse o desempenho que desejava, poderia se autoavaliar e refazer 

novamente, retomar os estudos, tirar dúvidas, buscar outros recursos. Quando 

menciono que vi algo nada comum, é porque, recordo também do tempo em que fui 

aluna, lembro-me do quanto era estressante e angustiante a semana de provas, as 

avaliações os testes. Recordo, também, o contexto no qual atuo, sempre que os 

alunos estão na semana do calendário de provas, vejo-os nervosos, angustiados, 

alguns chegam passar mal, crises de pânico e uma dificuldade enorme em lidar com 

a avaliação, a qual permanece insistindo em tornar o processo de aprendizagem 

uma tortura. Fico sempre me questionando, a necessidade desse tipo de avaliação, 

o porquê de uma prova única para todos? Por que não avaliar de diferentes formas? 

O porquê e como isso se instituiu e se solidificou? Por que a maioria dos docentes 

perderam o bom senso e se tornaram tão autoritários? Freire (1996, p. 61) já dizia 

―ensinar exige bom senso‖. 

 
A vigilância do meu bom senso tem uma importância enorme na avaliação 
que, a todo instante, devo fazer de minha prática. Antes, por exemplo, de 
qualquer reflexão mais detida e rigorosa é o meu bom senso que me diz ser 
tão negativo, do ponto de vista de minha tarefa docente, o formalismo 
insensível que me faz recusar o trabalho de um aluno por perda de prazo, 
apesar das explicações convincentes do aluno, quanto o desrespeito pleno 
pelos princípios reguladores da entrega dos trabalhos. (FREIRE, 1996, p. 
61, grifo meu). 
   

Freire (1996) está nos falando sobre o exercício do bom senso e da tensão da 

contradição entre autoridade-liberdade, alertando para que o bom senso se 

sobressaia na função docente evitando confundir autoridade com autoritarismo e 

licença com liberdade. Na Escola da Ponte, me pareceu que o bom senso, a 

autoridade, liberdade, respeito, responsabilidade e autonomia, não se confundem, 

nem se sobrepõe um ao outro, pois pelo que percebi esses aspectos tornaram-se 

um exercício de cidadania e de educação.  
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A Ponte é, desde logo, uma comunidade profundamente democrática e 
autorregulada. Democrática, no sentido de que todos os seus membros 
concorrem genuinamente para a formação de uma vontade e de um saber 
coletivos – e de que não há, dentro dela, territórios estanques, fechados ou 
hierarquicamente justapostos. Autorregulada, no sentido de que as normas 
e as regras que orientam as relações societárias não são injunções 
impostas ou importadas simplesmente do exterior, mas normas e regras 
próprias que decorrem da necessidade sentida por todos de agir e interagir 
de uma certa maneira, de acordo com uma ideia coletivamente apropriada e 
partilhada do que deve ser o viver e o conviver numa escola que se 
pretenda constituir como um ambiente amigável e solidário de 
aprendizagem. (SANTOS, 2012, p. 15).  

 

Parece um tanto inacreditável e utópico, mas realmente essa ideia de 

comunidade educativa autorregulada e autogestada é uma prática visível na Escola 

da Ponte. Os alunos se apropriaram da Escola, se apoderaram dos seus espaços e 

tempos e, fazem dela um exemplo de gestão democrática. A exemplo, descrevo 

uma das mais relevantes observações que fiz – o dia da assembleia, nesse dia eu 

senti que estava em um lugar muito diferente, fiquei impressionada com a 

desenvoltura dos estudantes, com a organização e com a gestão do debate e da 

tomada de decisões. A assembleia também é um dispositivo pedagógico, ―[...] é um 

momento de trabalho coletivo, que envolve todos os alunos da escola. Acontece 

todas as sextas-feiras e obedece a uma convocatória, que estabelece todos os 

assuntos a tratar. No final de cada reunião é feita uma ata [...]‖ (PACHECO, 2015, 

p. 166), tudo isso é organizado e gestado pelos alunos representantes que compõe 

a mesa da assembleia.  

 

É sexta-feira, saio da Escola da Ponte as 12h50, vou 

para o almoço, estou ansiosa, hoje é dia de assembleia. 

Retorno, pontualmente são 14h50, e a assembleia inicia. 

Tudo foi organizado pelos alunos desde a pauta até a 

recepção no auditório, ao sentar me deparo com um 

tablado elevado onde estão os estudantes que irão 

coordenar a assembleia. Cerca de dez estudantes na mesa 

principal e seis na retaguarda, observo várias faixas 

etárias. No auditório estão todos os alunos, professores 

e acho que alguns pais e convidados. Os alunos da mesa 

já estão com a mão levantada, estão solicitando a 

palavra, inicia o silêncio absoluto no auditório. É 

incrível, é absoluto mesmo! Lembrei-me do tempo que 

estava em sala de aula e pedia a palavra, pedia e pedia, 

e os alunos nem bola davam, continuavam como se eu não 

estivesse ali presente.  

Essa será a Ata número 11, antes realizam a leitura da 

Ata número 10 e solicitam a aprovação, todos 

unanimemente aprovam a Ata 10. (Relato de observação, 

dia 02 de março de 2018).  
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A assembleia, dispositivo pedagógico, é uma das principais estratégias das 

políticas curriculares colaborativa da Escola da Ponte. Ela demonstra o todo 

organizacional do contexto educativo da Ponte, é um exemplo claro de autogestão. 

Moreira (2012, p. 36) descreve a autogestão como um ―[...] processo de autonomia 

onde as pessoas de um grupo se tornam capazes de solucionar problemas de 

conflitos nas inter-relações humanas, redirecionando-as de forma construtiva, e isto 

significa equilíbrio para o clima organizacional [...]‖. Os alunos da Ponte 

desenvolvem ações que visam solucionar os problemas e os conflitos do dia a dia 

escolar e contam com outro dispositivo pedagógico denominado de — Comissão de 

ajuda: 

 
A Comissão de Ajuda é um mecanismo de autorregulação e de 
autorresponsabilidade coletiva. Neste momento, é constituída por seis 
alunos. Três são escolhidos pelos elementos da Mesa da Assembleia e três 
pelo Conselho de Projeto. Por outro lado, dois alunos pertencem ao Núcleo 
da Iniciação, dois ao Núcleo da Consolidação e dois ao Núcleo do 
Aprofundamento. 
A Comissão de Ajuda faz parte integrante da responsabilidade da Mesa da 
Assembleia. (PACHECO, 2015, p. 167). 

 

Tudo na Ponte está pautado pelo diálogo. Por isso, o debate também é um 

dispositivo pedagógico, o qual permite criar espaços de discussões e de 

compartilhamento de opiniões. Além disso, o debate que se estabelece nos 

diferentes espaços da Ponte é suporte para embasar a pauta da assembleia. O 

diálogo e o debate tornam-se possibilidades na construção e na recontextualização 

de políticas curriculares colaborativas. O que estou dissertando, perpassa pelo 

entendimento de que, ―professores e alunos saibam que a postura deles, do 

professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, 

enquanto fala e enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se 

assumam epistemologicamente curiosos‖ (FREIRE, 1996, p. 86). A curiosidade é 

outro elemento que mobiliza as políticas curriculares colaborativas, pois as coloca a 

todo tempo em movimento, contribuindo para as atividades de ensino-

aprendizagem, e é também fator determinante na construção do conhecimento em 

diáspora. 

A curiosidade conduz o estudante a movimentar-se na busca pelos diferentes 

saberes, induz a criatividade, a pesquisa, a investigação, a indagação, a 

problematização e a sistematização de soluções e estratégias. Pérez Gómez (2015, 

p. 83), alude que a capacidade referente a curiosidade e a imaginação ―[...] estão 
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relacionadas ao desejo de aprender, de experimentar, de correr riscos e de inovar 

ao longo de toda vida‖ e, complementando a importância da curiosidade no contexto 

educativo, Freire (1996, p. 87) vai dizer que ―[...] o exercício da curiosidade a faz 

mais criticamente curiosa [...]‖, tornando-a mais epistemológica. E, prossegue 

ressaltando que ―[...] o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as 

emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do 

objeto ou do achado de sua razão de ser‖ (FREIRE, 1996, p. 88). A respeito da 

curiosidade, aponto um fragmento da observação no Núcleo de Consolidação que 

trata desse aspecto. 

 

Estou observando o Núcleo de Consolidação. Uma estudante 

passa na sala para perguntar sugestões para assembleia. 

Ela anota as sugestões. Uma outra aluna se candidata 

para na próxima assembleia apresentar um trabalho em 

Power Point sobre Pancake Day, curiosidades sobre como 

fazem panquecas na Inglaterra, ela propõe que o grupo 

mostre fotos e explicações sobre o assunto. Também 

discutem sobre colocar ou não na pauta a questão sobre a 

saída mais cedo de componentes da mesa da assembleia, 

professor media, explicando o funcionamento desse tipo 

de atitude e necessidades, solicitando que cada um olhe 

para si. (Relato de observação, dia 05 de março de 2018, 

grifo meu). 

 

Confesso que retomando este fragmento, despertou-me uma enorme 

curiosidade sobre o que seria o tal Pancake Day, fiquei imaginando o porquê 

daquela menina e o grupo queriam apresentar tal assunto. Acessei o nosso famoso 

google e em um click, lá estava, a informação para sanar minha curiosidade. O tema 

está associado ao período da quaresma que antecede a páscoa, enquanto nós 

brasileiros nesse período geralmente celebramos o carnaval, em Londres, os 

britânicos comemoram com panquecas, o conhecido Shrove Tuesday — terça-feira 

gorda, ―Pancake Day‖ — dia de panqueca, os britânicos fazem e comem panquecas, 

uma forma de utilizar outros alimentos no período da quaresma, como o leite, 

manteiga e ovos evitando assim o consumo da carne. Existe até uma competição 

em vários lugares da Inglaterra, até o Parlamento Britânico se rende a competição, 

na internet há várias imagens e sites51 com a explicação sobre tal assunto.  

Eu que sempre recebi uma educação instrumental, técnica e linear voltada ao 

conhecimento oficial e programático, ―[...] em que as disciplinas se comportam como 

                                                           
51

 A consulta sobre Pancake Day foi realizada no site: <https://www.londresparaprincipiantes.com/dia-
da-panqueca/>. Acesso em: 28 abr. 2018. 

https://www.londresparaprincipiantes.com/dia-da-panqueca/
https://www.londresparaprincipiantes.com/dia-da-panqueca/
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vasos estanques, sem comunicação e conexão entre elas, mas também como 

unidades hierarquizadas com base nas quais umas são mais importantes do que 

outras‖ (MORAES, 2015, p. 125), não imaginei que está simples curiosidade sobre o 

―dia da panqueca‖ em Londres, fosse movimentar diferentes sentimentos e relações 

com conhecimentos dispersos e ao mesmo tempo tão conectados com distintos 

campos de saberes. Constrói-se uma integração com dimensões que dizem respeito 

ao desenvolvimento humano, o cotidiano acoplado ao social, ao mesmo tempo, com 

o econômico, com o político, com o cultural e não algo exclusivo e de propriedade 

única e inviolável do intelectual. Poderia eu então dizer que vivenciei uma 

experiência transdisciplinar? 

Questionei-me se esta curiosidade perpassava pelo modo de ensino-

aprendizagem interdisciplinar e/ou transdisciplinar? Será que a curiosidade elemento 

da política curricular colaborativa, a exemplo, do Pancake Day observado na Escola 

da Ponte, pode produzir um discurso sobre o inter e o transdisciplinar? Comecemos 

por refletir sobre as possibilidades inter e transdisciplinares que minha curiosidade 

sobre o Pancake Day mobilizou, um conhecimento tão disperso, que talvez eu nem 

teria elaborado se não tivesse vivenciado essa experiência de doutorado. Na minha 

breve pesquisa, não me limitei, nem me detive nas disciplinas específicas que tal 

tema poderia ter acoplado (história, geografia, ensino religioso, educação física, 

artes...), mas ao fim do breve estudo, consegui ter um olhar que transcendeu o 

conteúdo pelo conteúdo, foi significativo, porque consegui superar uma estrutura 

mental fragmentada, numa espécie de avanço de fronteiras, algo que para mim 

outrora poderia ser banal, poderia ser apenas panquecas. No entanto, neste 

contexto, foi um aprendizado, um processo de construção do conhecimento em 

diáspora, o qual envolveu a percepção de distintas áreas dos saberes. Para Leite 

(2012): 

 
O conhecimento produzido sobre a aprendizagem tem-nos também dito que 
esta tem mais probabilidades de ocorrer quando se torna significativa, isto 
é, quando permite atribuir sentidos às situações com que convivemos, e 
quando existe uma relação entre o ―novo‖ (o conhecimento a adquirir) e o 
conhecimento que possuímos [...]. (LEITE, 2012, p. 88). 
 

A minha breve experiência com o tema Pancake Day é exemplo dessa 

relação de sentidos descrita por Leite (2012), uma integração entre aprender novos 

conhecimentos, utilizando a perspectiva de compreensão a partir daquilo que já 

conheço, produzindo novos sentidos. Nesta perspectiva, estou aferindo que a 
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apropriação do conhecimento se estabelece também e a partir da busca de sentidos 

e da autorrealização. Ademais: 

 
Essa realidade leva-nos a considerar que, no que se refere ao 
conhecimento e à aprendizagem, tudo está em permanente 
construção, desconstrução e reconstrução, já que a aprendizagem não 
é um processo de armazenamento nem o ensino um processo de 
transmissão. Consequentemente, tudo o que signifique abrir novas 
dimensões de encontro interdisciplinar e transdisciplinar com outras ciências 
e dimensões do conhecimento sempre será um fator que, além de 
incrementar nossa compreensão dos fenômenos educacionais, nos 
permitirá encontrar vias de atenção e de ajuda mais adequada e 
enriquecedora para o desenvolvimento das pessoas. (MORAES, 2015, p. 
126, grifo meu). 

 
Outro fator de análise que podemos considerar está no fato de que a 

curiosidade é um elemento catalisador para a integralização dos diferentes 

conhecimentos sobre determinado fenômeno. Neste sentido, mesmo que a intenção 

do grupo da Escola da Ponte, não fosse a pesquisa interdisciplinar, ela aconteceria 

naturalmente numa perspectiva transdisciplinar, porque o simples fato intencional ou 

não de ―[...] cruzamento de saberes e de opiniões diversas, enquanto característica 

de um grupo, pode contribuir para superar leituras frágeis e superficiais das 

situações‖ (LEITE, 2012, p. 89) que de fato transcendem o modo de ensino-

aprendizagem disciplinar, o qual estamos acostumados observar na cultura 

organizacional de nossas escolas. Assim, tenho que concordar com Moraes (2015) 

quando diz entender a transdisciplinaridade como: 

 
Aquelas características ou propriedades do conhecimento, da 
aprendizagem e do desenvolvimento humano que estão além das 
disciplinas e que se situam nos limites, nas fronteiras daquilo que somente 
se considera como certo, seguro e definido com precisão. 
Transdiciplinaridade significa ir mais além do que foi dado e herdado de 
antemão, acercar-se do mistério humano, transgredir fronteiras do 
conhecimento oficial e atrever-se a aventurar-se, a explorar novos 
territórios, sendo conscientes de que nada sabemos. (MORAES, 2015, p. 
126, grifo meu). 

 

Na mesma direção, lembrei-me do quanto somos inacabados, inconclusos 

(FREIRE, 1996). E, é esta percepção ao que me parece que está desaparecida dos 

contextos educativos e escolares de nível básico, naturalmente se isso é 

marginalizado no constructo do processo de educação, obviamente teremos a 

perpetuação de escolas tradicionais e disciplinares.  

É neste sentido, que cada vez mais, se faz tão necessário e pertinente 

compreender políticas curriculares e seus discursos interdisciplinares e 
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transdisciplinares, mesmo que esses não sejam tão evidentes e explícitos 

documentalmente, mas que sejam percebidos na práxis.  

Por exemplo, ao analisar os documentos da Escola Básica da Ponte e sua 

política curricular, em nenhum momento encontrei nos textos menção de que a 

Escola é uma escola inovadora e/ou transdisciplinar e isso nem se fez necessário, 

porque a observação da sua práxis me fez perceber que a sua cultura 

organizacional está articulada de forma que transcende os seus espaços, tempo e 

modo de ensino-aprendizagem para além do contexto escolar de formação exclusiva 

do intelectual academicista.  

A Escola da Ponte faz algo imprescindível, cria pontes com o humano e suas 

mais complexas dimensões, ―mais do que um projeto de educação para a cidadania, 

o que verdadeiramente distingue a Escola da Ponte é uma práxis de educação na 

cidadania‖ (SANTOS, 2012, p. 15). Pacheco (2009), explica: 

 
Na Escola da Ponte, cada criança age como participante de um projecto de 
preparação para a cidadania no exercício da cidadania. Foi por isso que se 
constituiu a Assembleia de Alunos que reúne semanalmente. Através deste, 
como de outros dispositivos, as crianças não são educadas apenas para a 
autonomia, mas através dela, nas margens de uma liberdade matizada pela 
exigência da responsabilidade. 
Buscamos, desde há mais de trinta anos, a escola de cidadãos 
indispensável ao entendimento e à prática da Democracia. Procuramos, no 
mais ínfimo pormenor da relação educativa, formar o cidadão participativo e 
sensível, o cidadão fraterno e tolerante. Para substituir a cultura do 
individualismo egoísta pela cultura da solidariedade, é necessário vivê-la e 
ensiná-la na escola, em todos os dias, em todas as horas, com o quanto 
baste de carinho e firmeza. (PACHECO, 2009, p.7) 

 

Neste sentido, a Ponte corporifica e exemplifica o mecanismo de integração, 

cooperação, de inter-relações, e desse modo, se torna sim, uma escola que nos 

serve de inspiração na direção de encontrar nela, projetos e situações de ensino-

aprendizado que estejam preocupadas em superar a lógica do conhecimento linear, 

cartesiano e dito como oficial, convencional, ―tradicional‖. Isto é, perceber que estas 

situações de ensino-aprendizagem sejam apropriadas para a realidade de educação 

como um processo contínuo e indissociável dos elementos denominados três ―Cs52‖ 

como: a curiosidade, criatividade e criticidade imbricados, conforme representado na 

Figura 10.  

 

                                                           
52

 Utilizei essa designação, na perspectiva que a tríade dos Cs — curiosidade, criatividade e 
criticidade — são a base de mudança e de possibilidade para a construção do conhecimento em 
diáspora, e consequentemente sustentam a ideia de projetos e escolas inovadoras. 
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Figura 10 – A Tríade dos três ―Cs‖  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Na Ponte, a tríade dos ―Cs‖ ressalta aos olhos do observador. Desse modo, 

com as suas peculiaridades próprias, a Escola da Ponte é também um exemplo de 

contexto educativo que se constituí na aproximação do que apresentei nesta seção 

sobre políticas curriculares colaborativas, pois mesmo que ela não se intitule ela 

transmite e nos faz acreditar num discurso de política curricular interdisciplinar e 

transdisciplinar. Nesse ponto, em consonância com Moraes (2015), quando ela 

anuncia que a transdisciplinaridade é: 

 
[...] na verdade, uma atitude transcendente e integradora. É uma atitude 
que, ao mesmo tempo, concebe a organização escolar de uma perspectiva 
ecossistêmica e, portanto, contextualizada, que compreende as pessoas 
como seres multidimensionais capazes de ir sempre mais além do previsto, 
do preceituado, do estabelecido, dado ou herdado de antemão, capazes de, 
em resumo, transcender e/ou transformar-se a si mesmo e, ao mesmo 
tempo, transformar o ambiente em que se encontra. E, nessa medida, a 
escola faz-se não somente social, política e promotora de desenvolvimento 
comunitário, mas também mais sensível, afetiva, participativa, empática, 
compreensiva, artística e, certamente, construtora de sentido e de 
possibilidades de autorrealização. (MORAES, 2015, p. 127). 

 

E é exatamente deste ponto sobre a concepção da cultura organizacional do 

contexto escolar e de suas possibilidades e também das impossibilidades acerca da 

construção do conhecimento, é que me desloco para o último capítulo e objetivo 

específico desta tese - analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento 

em diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. 





 

  

CAPÍTULO V 
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5 CONHECIMENTO EM DIÁSPORA: IM/POSSIBILIDADES PARA ESCOLAS 
INOVADORAS 

 

 

Vimos, no capítulo anterior, o quanto é complexo e ao mesmo tempo 

necessário compreender as políticas curriculares, perceber a diferença entre a 

prescrição e a colaboração. Essas duas vias são corresponsáveis diretamente na 

concepção e na imagem que se pode ter da cultura organizacional escolar. 

Compreender políticas curriculares prescritivas nos leva ao caminho reflexivo 

do tipo de contexto escolar que tivemos e ainda temos. Revela-nos o quanto a 

organização escolar ainda mantém sua tradição e cultura impregnada pelo ensino 

transmissivo, técnico e apassivado, um contexto educativo em que pouco ou quase 

nada mudou, no que concerne a seus espaços, tempo e modos de ensino-

aprendizagem. Neste sentido, veremos nesse capítulo uma seção em que a 

―Organização Escolar: Tradição e cultural impregnada‖ que perpassa pelo 

funcionamento atual do contexto educativo é um dispositivo de impossibilidade na 

construção do conhecimento em diáspora, por duas razões obvias, que serão 

apontadas: tradição e cultura epistemológica cartesiana, que ainda é base dos 

modelos mentais e vem dificultar a superação de que o conhecimento é algo que 

constantemente transcende as esferas convencionais. E, a outra razão, está 

implicada na impossibilidade de construir conhecimento em diáspora em contextos 

educativos que ainda permanecem com uma cultura organizacional aos moldes da 

fábrica do século XIX. 

Por outro lado, mesmo coexistindo escolas com políticas curriculares 

prescritivas, já é possível vislumbrar possibilidades de novos contextos com políticas 

curriculares colaborativas, que movimentam perspectivas de projetos e contextos 

educativos inovadores. É surpreendente observar que a via da colaboração 

direciona para um contexto dinâmico, cooperativo, inclusivo, autônomo, criativo, que 

almeja promover novos espaços, dimensionados por outro percurso de tempo que 

não mais o compartimentalizado, uma nova lógica que se volta para um modo de 

ensino-aprendizagem dinâmico, disperso e em constante movimento. Um contexto 

educativo que possibilita a construção do conhecimento em diáspora, porque propõe 

romper barreiras e modelos mentais fragmentados, isto é, propõe transcender a sua 
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cultura organizacional, a fim de proporcionar um contexto educativo permeado pela 

ideia de que conhecimento se constrói no/em movimento das inter-relações e 

autorealização. Neste sentido, o capítulo V se constitui a partir destes apontamentos 

na intenção de analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento em 

diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. 

 

5.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: TRADIÇÃO E CULTURA IMPREGNADA 
  

A busca por uma escola inovadora com espaços, tempo e modo de ensino-

aprendizagem que transcendem a forma disciplinadora em que fui alfabetizada e 

formada, levou-me a revisar o modelo de organização escolar tradicional. O referido 

modelo ainda continua mantendo ativamente elementos de uma tradição e de uma 

cultura impregnada de influências e tendências positivistas e tecnicistas, algumas 

destas revestidas por outras ideologias e novas tendências educacionais, que, no 

entanto, promovem pequenas rupturas e muito pouco se transformam. Assim, vamos 

permanecendo com uma cultura organizacional escolar repleta de influências do 

passado, misturada com algumas tendências do presente, mas com muito pouco 

para não dizer quase nada de perspectivas para o futuro.  

Tem-se notado que nossas escolas resguardam muitos artefatos do passado, 

como por exemplo, o espaço da sala de aula, com classes e cadeiras enfileiradas, 

uniformes que padronizam todos os indivíduos na intenção de homogeneizar o perfil 

dos estudantes, a fragmentação da carga horária e a divisão dos tempos que 

enaltecem determinadas disciplinas e marginalizam tantas outras. O português com 

quatro períodos e a sociologia com um, é apenas um caso.  

Depois, temos outro artefato que se mantém mais vivo do que nunca e seu 

objetivo é quase o mesmo de trinta, cinquenta anos atrás, medir o quanto cada um 

absorve, o quanto cada um sabe, a avaliação pautada na celebre e conhecida prova. 

Além disso, a aula ainda é um processo muito mais expositivo, informacional e 

explicativo respaldada na figura do professor do que uma estratégia dialógica de 

construir conhecimentos considerando a experiência e cotidiano dos alunos em um 

processo de interação e compartilhamento de saberes. Na perspectiva da aula do 

passado e ainda algumas do presente, não se constrói conhecimento, se reproduz, 

se memoriza, e, nossos alunos, permanecem a copiar conteúdos na esperança de 

acumular o máximo de informação possível para depois memorizar e obter bons 
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resultados na prova e, então, passar de ano. Moraes (1997) diria que tudo isso são 

im/possibilidades do paradigma tradicional, no qual a escola continua:  

 

[...] dividindo o conhecimento em assuntos, especialidades, 
subespecialidades, fragmentando o todo em partes, separando o corpo em 
cabeça, tronco e membros, as flores em pétalas, a história em fatos 
isolados, sem se preocupar com a integração, a interação, a continuidade e 
a síntese. É o professor o único responsável pela transmissão do conteúdo, 
e em nome da transmissão do conhecimento, continua vendo o aprendiz 
como uma tábula rasa, produzindo seres subservientes, obedientes, 
castrados em sua capacidade criativa, destituídos de outras formas de 
expressão e solidariedade. (MORAES, 1997, p. 51). 

 

É muito difícil ler este fragmento e fugir das memórias em relação a Educação 

Básica e a formação do Ensino Superior, até pode ser que alguns pontos das 

recordações levem a outro formato de organização escolar, porém, alguns destes 

aspectos e artefatos do passado estarão presentes. A autoridade do professor como 

figura única e central do processo de ensino-aprendizagem é um aspecto, a prova é 

outro, e as classes e cadeiras ainda estão na mesma disposição, inclusive na 

universidade. E, em relação a produção do conhecimento, estaremos sempre 

condicionados a lembrar dos conteúdos, questionar certos assuntos e refletir sobre 

sua relevância para a aplicação na vida cotidiana, isso porque: 

 
Em termos de conteúdo, é um modelo que apresenta propostas voltadas 
para a aquisição de noções que enfatizam a assimilação, o conhecimento 
acumulado, o caráter abstrato e teórico do saber e a verbalização dele 
decorrente. De acordo com essa visão, conteúdo e produto são mais 
importantes que o processo de construção do conhecimento. (MORAES, 
1997, p. 51). 

 

Há uma dificuldade de romper com essa visão, dado ao fato que se 

consolidou e impregnou uma tradição e cultura no contexto escolar, de cópia e 

acumulação do conhecimento. Portanto, a transmissão permanece se sobrepondo 

as possibilidades de produção criativa e de busca de conhecimentos dispersos. 

Entendo que esse modelo tradicional não nos serve no contexto atual, e que se faz 

necessário revisar a cultura organizacional e espacial, bem como, o tempo e o modo 

de ensino-aprendizagem da escola, seus artefatos do passado, coloca-los em 

discussão, mais do que isso, promover mudança, transformação e, sobretudo, 

perceber que o conhecimento não pode ser apenas conteúdo, produto, objeto de 

poder e de força, ao contrário, o conhecimento é movimento, e desse modo é 

indissociável das relações do sujeito com o mundo.  
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5.1.1 Prova não prova nada: instrumento avaliativo que mede o 
conhecimento? 

 
Quando eu soube que viria para Portugal fiquei muito animada. 
Meus pais sempre me ouviram, e, por eu nunca ter me adaptado às 
escolas tradicionais, viemos para cá para eu poder estudar na Escola 
da Ponte. 
Foi muito difícil deixar para trás parte dos meus livros, minha família, meus 
animais de estimação e alguns amigos, para poder recomeçar uma vida 
totalmente nova e em outro país. Mas não me arrependo nem um pouco 
das novas amizades que fiz, nem do estilo de vida que tenho agora.  
Foi um movimento cheio de alegrias e tristezas.  
E como vim para cá por causa da educação, escolhi falar sobre este tema. 
Porque eu tenho algumas “lembranças” traumáticas para digerir 
ainda... 
O que eu não acho certo na educação tradicional é o fato de 
aprendermos só porque temos que passar na prova para também 
passarmos de ano e depois esquecermos tudo!! Acho que devemos 
aprender coisas para sabermos, e não para decorarmos e jogarmos 
fora. Um desperdício de tempo! (Relato de experiência da Ana no III Fórum 
Internacional da Criança Migrante, Braga, 2017). 

 

Escolho iniciar essa seção com o recorte e análise do Relato de experiência53 

da Ana, em que ela, uma menina que naquele momento tinha apenas treze anos, 

explana seus pensamentos sobre a vivência escolar no Brasil e suas novas escolhas 

no contexto educativo de Portugal. Os trechos grifados ressaltam e nos dizem muito 

sobre a organização escolar: tradição e cultura impregnada, caracterizando os 

sentimentos da Ana em relação a sua percepção sobre a escola tradicional à escola 

inovadora, bem como, pode se observar o quanto sofreu e como ela mesmo disse, 

“lembranças” traumáticas de um processo de tradição educativa disciplinar, em 

que se estuda para passar na prova para também passarmos de ano e depois 

esquecer de tudo, porque o modo de ensino-aprendizagem não foi significativo, 

baseou-se sobre tudo na memorização, repetição e na separação compartimentada 

dos conteúdos. Desse modo, o conhecimento está condicionado a submissão 

metodológica das disciplinas e do autoritarismo docente, com o intuito de manter a 

tradição do poder disciplinador. Tragtenberg (2010) considera que:  

 
O poder professoral manifesta-se por meio do sistema de provas ou exames 
em que ele pretende avaliar o aluno. Na realidade, está selecionando, pois 
uma avaliação de uma classe pressupõe um contato diário com a mesma, 
prática impossível no atual sistema de ensino. (TRAGTENBERG, 2010 
p. 16, grifo do autor). 

                                                           
53

 O texto foi escrito e lido no III Fórum Internacional da Criança Migrante – tema: ―‗Vozes da Infância 
Intercultural‘‖, realizado no dia 9 de setembro de 2017 em Braga, Portugal. A cidade de Braga foi 
sede do evento, com o intuito de escutar as vozes das crianças migrantes e, sobretudo socializar as 
experiências interculturais. Em 2018 o Fórum acontece em Estocolmo (Suécia), e, em 2019, o Brasil 
será o país responsável por sediar o evento.  
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Sem dúvida a prova, os exames avaliativos ainda são artefatos da 

organização escolar tradicional. É quase inevitável não observar a relevância 

instituída na avaliação através das provas no contexto atual das escolas, se fizermos 

uma rápida pesquisa, visitar ou até buscarmos nos próprios estágios das diferentes 

licenciaturas, no relatório irá constar o método avaliativo e lá encontraremos a velha 

e conhecida prova, uma tradição do contexto educativo, que se estabeleceu 

culturalmente na vida do professor, do aluno e eu diria também da família. A ―prova‖ 

está impregnada como um artefato necessário e indispensável, o qual mensura a 

quantidade e atribui um valor, uma nota que representa o conhecimento de cada um 

sobre determinado conteúdo. Quando estive em sala de aula, tentei muitas vezes 

propor outros instrumentos avaliativos, os próprios alunos na sua maioria rejeitavam, 

exigiam a prova, era como se fosse uma zona de conforto e estabilidade, os pais 

também não aceitavam a possibilidade de não ter provas, queriam além da prova, o 

quadro cheio e o caderno completo e como já disse antes, não falo de um tempo tão 

distante assim, estou me referindo cinco anos atrás.  

Não surpreende, assim, dizer que a prova como instrumento avaliativo do 

modo de ensino-aprendizagem disciplinar contribui como um dos pilares que 

sustenta a visão fragmentada do conhecimento, e é um modelo que ainda 

predomina nas escolas tradicionais. Nessa perspectiva, Ana é referência, porque em 

seu discurso também fala sobre suas experiências em relação as provas na escola 

tradicional, pois é assim que ela denomina as escolas brasileiras em que estudou: 

 
Agora vamos falar sobre provas.  
Concordo com o professor José Pacheco quando ele diz que: prova não 
prova nada 
Porque as provas na escola tradicional são só para dizer que você 
“sabe” a matéria somente para passar de ano, ou não, em alguns 
casos. 
E nem todas as crianças têm ritmos iguais, algumas aprendem mais 
devagar do que as outras e por esse motivo não se dão bem nas provas.  
O certo é, cada criança escolher quando quer fazer a sua avaliação.  
Somente nós é que sabemos o momento em que estamos prontos! É 
simples! 
Por isso estou aqui em Portugal estudando na Escola da Ponte e, gostaria 
que outras crianças também tivessem essa oportunidade. 
Felizmente a aceitação (tanto na escola quanto fora dela) foi totalmente 
rápida e realmente boa. (Relato de experiência da Ana no III Fórum 
Internacional da Criança Migrante, Braga, 2017). 
 

Ao falar das provas, Ana recorda e concorda com uma fala do professor José 

Pacheco, muito semelhante com aquela que já mencionei nesta tese, a qual 
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presenciei em uma palestra na UFSM, quando o professor falou que ―a prova é um 

ranço da escola da modernidade, não se aprende nada‖ (PACHECO, 2018). Ana 

consegue manifestar sua opinião e ideias, inclusive aproximando-se da fala do 

fundador da Escola da Ponte, ademais, ela manifesta de forma clara sobre as 

provas enquanto artefatos da escola tradicional, até por que já tem consciência que, 

no novo contexto educativo em que se encontra, a avaliação não ocorre a partir da 

prova e da quantificação do conhecimento adquirido.  

Ana está dizendo que é necessário respeitar o tempo, o ritmo do aluno, 

porque eles não são iguais, uns sabem mais, outros menos. Aprendem de diferentes 

modos, talvez ela mesma pudesse ser avaliada de forma oral, em uma 

apresentação, com um relatório, desenho, poesia, música, enfim, muitas opções que 

poderiam valorizar o tempo e ritmo dela, e suas especificidades cognitivas. A mãe 

da Ana também reflete essa preocupação sobre o tempo e o ritmo de aprendizagem 

do aluno, na sua entrevista quando estávamos falando sobre o processo de 

aprendizagem e das diferenças entre as escolas que Ana frequentou no Brasil e sua 

adaptação na Escola da Ponte, ela diz: 

 
Ela ama a Escola da Ponte. Ela está muito bem, aprendendo, teve uma 
matéria de matemática que eles estão na quinzena nove e ela levou umas 
seis quinzenas e ela só passou para outra matéria quando aprendeu, ela 
tem muita dificuldade em matemática, de fazer contas. E assim, a diferença 
é que ela aprende de fato, se ela tivesse numa escola tradicional teria 
passado na prova e pulado e não estaria sabendo essa matéria. Então, 
ela ficou estudando até aprender. Toda dificuldade, toda paciência da 
professora, que ensina e ensina e ela não, até que entrou e ela passou para 
outra e agora vai correr atrás porque essa coisa de ser no tempo todo é 
muito importante entendeu? Ela cumprir tudo que precisa de matemática 
no tempo dela e senão cumprir pode ficar com alguma coisa para o ano 
que vem e tu não tem aquele stress de reprovado, de não passou. 
(Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018, grifo meu). 
 

Ana e sua mãe estão ressaltando a necessidade de respeitar as limitações 

referentes a determinada aprendizagem e de propiciar estratégias e instrumentos 

pedagógicos que contribuam na valorização do ato de aprender e de significar certos 

conhecimentos. Ambas afirmam que não é válido o método de aprendizagem pela 

memorização, apenas para passar de ano, pois isso não torna o conteúdo disciplinar 

um conhecimento, propriamente, o aluno memoriza por algumas horas, dias, mas 

depois esquece, não consegue fazer relações com sua vida prática e com o mundo 

fora da escola. Então do que vale a prova? Uma mera nota? Uma medição 

quantitativa de acumulação de saberes vazios sem relações e conexões? Difícil 
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perceber, o quanto este instrumento avaliativo tem sido um artefato que está 

impregnado de sentidos e de conceitos que não tem relação nenhuma com a 

construção do conhecimento, até porque não se constrói quase nada, se copia, se 

transfere e, se decora.  

Depois Ana em seu discurso, anuncia: “O certo é, cada criança escolher 

quando quer fazer a sua avaliação. Somente nós é que sabemos o momento em 

que estamos prontos! É simples!” (Relato de experiência da Ana no III Fórum 

Internacional da Criança Migrante, Braga, 2017). Ana está dizendo que a criança 

tem condições próprias para se autoavaliar e de manifestar como direito seu, 

dizendo quando está pronta. É claro que também entendo que esse nível de 

amadurecimento é necessário ser desenvolvido e trabalhado nas escolas, pois como 

se pode perceber, a autonomia também é um aspecto que precisa superar a 

tradição e a cultura impregnada nos contextos educativos tradicionais.  

Hoje a organização escolar conseguiu consolidar aspectos de profunda 

dependência dos alunos com a escola, dos alunos com o professor, do professor 

com a escola e assim por diante, é neste sentido que a prova como sistema 

avaliativo se tornou fim e não mais o meio, deixou de ser uma estratégia 

pedagógica, um recurso criativo e diria de até identidade da relação professor-aluno. 

Sim, identidade, eu na minha atual função tenho observado as avaliações, as provas 

são modelos quase que literais de questões de vestibulares e do ENEM, poucas são 

as questões autorais ou que demonstram a relação da sala de aula entre professor-

aluno. Posso dizer que são questões adaptadas ou até copiadas dos exames de 

seleção, e o mais impressionante é que muitos estudantes não questionam, aceitam 

e alguns até exigem que seja assim. Isso, por que: 

 
A disciplinação do aluno tem no sistema de exame um excelente 
instrumento: a pretexto de avaliar o sistema de exames. Assim, a avaliação 
deixa de ser um instrumento e torna-se um fim em si mesma. O fim, que 
deveria ser a produção e a transmissão de conhecimentos, acaba sendo 
esquecido. O aluno submete-se aos exames e provas. O que prova a 
prova? Prova que o aluno sabe como fazê-la, não prova seu saber. 
(TRAGTENBERG, 2010, p. 16, grifo meu). 

 

A prova tornou-se um mecanismo/artefato avaliativo, quantitativo que tenta 

medir o nível de saber dos alunos. É possível quantificar? Atribuir uma nota? Tenho 

dúvidas quanto a isso e me preocupo sobre o quanto este instrumento está 

consolidado na organização escolar, o quanto ele ainda é propriedade quase que 
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exclusiva do professor e também de mecanismos de regulação e avaliação externa 

das políticas educacionais em nível nacional e internacional. Diante dessa 

perspectiva, é fato que a prova ainda é um instrumento avaliativo da escola 

tradicional, portanto, ela também se torna um instrumento que impossibilita a 

construção do conhecimento em diáspora. Visto que, ela impregnou um conceito de 

dependência, uniformidade, ausência de identidade e criatividade, que exige 

memorização e estimulam muito pouco as diferentes cognições, não favorece a 

aprendizagem individual, não aproxima o professor do aluno, não favorece um 

diagnóstico interessante sobre as reais dificuldades do estudante e, sobretudo, não 

avalia o trabalho de ensino do professor. É uma prova muito mais objetiva do que 

subjetiva, cada vez mais as questões dissertativas-argumentativas estão 

desaparecendo, é como Tragtenberg (2010) disse, o aluno sabe fazer, mas não 

prova que ele sabe o quanto sabe sobre aqueles determinados conhecimentos. 

Uma das impossibilidades de produzir conhecimento em diáspora está no fato 

de que a prova, instrumento do modo de ensino-aprendizagem da organização 

escolar tradicional, mantém a tradição da seleção e fragmentação dos conteúdos. 

Ela estabelece uma a cultura de separabilidade daqueles que sabem mais dos que 

sabem menos, é enciclopédica, instrumental e o conhecimento não é relacional, 

dinâmico, não é posto em movimento e muito menos em conexão, ele permanece 

isolado, estático com pouco aprofundamento com o cotidiano e experiência do 

aluno. Tem-se o conteúdo pelo conteúdo, muito mais voltado para vigiar e manter a 

hierarquia disciplinar. A avaliação no modelo de prova única com questões objetivas 

adaptadas dos exames externos, são exemplos legítimos da escola tradicional que a 

usa para certificação de conhecimentos, uma verdadeira panaceia que esconde e/ou 

camufla a artificialidade do modo de ensino-aprendizagem. Enquanto a escola 

tradicional continuar dando ênfase para a quantidade e não a qualidade acerca dos 

conhecimentos, teremos a permanência dos efeitos de reprodução e transferência 

dos saberes.   

Compartilho do mesmo posicionamento de Freire (2011), que há mais de 

anos54 já manifestava sobre essa relação de permanência e efeito de reproduzir, 

                                                           
54

 Ao me referir há mais de anos em relação a Freire (2011), é porque sua obra publicada e editada 
pela 50ª vez, tem sua fundamentação teórica em contextos diferentes do atual, mas não menos 
próximos. O que Freire escreveu há anos atrás ainda é fundamental na reflexão dos processos 
educativos, principalmente quando se está discutindo e debatendo a organização escolar. Nesse 
ponto, tenho que concordar com Lopes e Macedo (2011, p. 34), quando dizem que ―Paulo Freire é, 
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transferir e depositar os saberes, a famosa e conhecida experiência ―bancária‖ da 

educação tradicional. Remontemos ao que postula o autor: 

 
Em lugar de comunicar-se, o educador faz ―comunicados‖ e depósitos que 
os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 
repetem. Eis aí a concepção ―bancária‖ da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 
depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores 
ou fixadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 
arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipóteses) equivocada 
concepção ―bancária‖ da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora 
da práxis, os homens não podem ser. Educador e educandos se arquivam 
na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há 
criatividade, não há transformação, não há saber. (FREIRE, 2011, p. 80-
81, grifo meu). 

 

Quase meio século se passou e a reflexão sobre a concepção ―bancária‖ de 

Paulo Freire ainda se mantém atual e pode ser identificada nos contextos 

educativos. A afirmação do professor Luiz Henrique reflete essa concepção, quando 

diz que:  

 
A escola tradicional ela formava aluno... O professor chega com o 
conhecimento todo, e despeja o conhecimento, o aluno simplesmente 
retém ou não retém, não é, aprende ou não aprende e faz o teste, passa 
ou não passa. O professor vai cumprindo o seu trabalho de acordo com o 
currículo nacional. 
Na Ponte nós temos um currículo que felizmente ou infelizmente nós 
tínhamos que cumprir, a questão é como que se cumpre um currículo, aí 
é que está a grande diferença da Ponte. Na Ponte uma coisa importante 
pra nós tem a ver com responsabilidade, liberdade com 
responsabilidade, ou seja, trabalhar a autonomia do aluno não é 
propriamente fácil. Nós estamos a trabalhar com alunos e com crianças 
normais de todas as escolas, como tem criança numa escola qualquer por 
aí a fora, essas crianças também estão na Ponte, não é por que elas estão 
na Ponte que elas são diferentes, elas poderão se tornar 
(incompreensível

55
) dado o contexto em que elas entram.  

Nós trabalhamos toda essa questão da liberdade com responsabilidade, da 
autonomia, é interessante trabalhar isso com ela e importante que ela 
realmente (entrevistadora: se aproprie), o termo que quero usar é outro, 
mas é um bocado isso, se apadrinhe de todo esse conhecimento, dessa 
aprendizagem e leve pela vida a fora. Isso é importante para nós. 
(Entrevista com o professor Luiz Henrique, dia 02 de março de 2018, grifo 
meu). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
sem dúvida, uma das importantes influências para as concepções de currículo focadas na 
compreensão do mundo-da-vida dos indivíduos que convivem no espaço da escola‖.  
55

 Na fala do professor Luiz Henrique aparece entre parênteses a palavra incompreensível, como a 
conversa ocorreu na praça de alimentação de um centro comercial na cidade do Porto, havia muitos 
ruídos o que dificultou a compreensão da fala no momento da transcrição final. Além disso, o 
professor Luiz Henrique adquiriu uma mistura de sotaques. 
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O professor Luiz Henrique está expondo sua percepção sobre as 

aproximações e distanciamentos em relação ao Projeto Educativo da Ponte com as 

outras instituições escolares, na perspectiva de analisar a Ponte como uma escola 

que tem inovado no seu projeto quando comparada com a escola tradicional. E o 

professor compara, porque também vivenciou essa realidade, pois foi aluno e 

professor em escolas brasileiras antes de vivenciar a experiência na Ponte, claro 

que ele revela que isso já faz mais de 20 anos, pois há quase trinta anos reside em 

Portugal. 

Faz-se interessante observarmos os destaques que fiz, em negrito, na fala do 

professor Luiz Henrique, pois traz elementos que convergem para o entendimento 

da organização escolar tradicional, com os resquícios da tradição e da cultura 

impregnada no ato de despejar o conhecimento, de aprender ou não, de realizar o 

teste do passar ou não de ano e de obedecer a lógica de um currículo nacional, isto 

é, um currículo prescrito. Esses fragmentos mostram o quanto a organização escolar 

tradicional, deixou ou aniquilou a criatividade, o quanto deixou de transformar. 

No complemento dessas análises, Freire (2011, p. 81) aponta que ―[...] só 

existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros‖. Por 

isso, em sua entrevista, o professor Luiz Henrique destaca que a questão toda não é 

cumprir ou não cumprir o currículo, mas sim o modo como se cumpre um currículo, 

pois se pode, a partir dessa percepção, inventar e reinventar novas formas de 

organizar a escola, superar a prescrição e criar espaços de colaboração e foi 

exatamente isto que fez a Escola da Ponte há 40 anos atrás. A Escola se 

reinventou, e foi através da colaboração que se produziu um Projeto Educativo que 

possibilitou fazer a Ponte com o mundo, um mundo de possibilidades acerca da 

produção do conhecimento em diáspora. Assim, rompiam-se as barreiras e os 

pilares da tradição e da cultura impregnada no ato de despejar, depositar 

conhecimentos, para uma práxis mais relacional, autônoma, de efeitos que catalisam 

a criatividade, a responsabilidade, as inter-relações e, o conhecimento tornou-se um 

processo de busca (FREIRE, 2011). 

Para fins de exemplificação sobre a relevância do conhecimento e das 

aprendizagens, foi possível observar e triangular a fala do professor Luiz Henrique, 

com o que nos diz Freire (2011) e o que se aponta no documento do Projeto 

Educativo – Fazer a Ponte: 
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18 - Todo o conhecimento verdadeiramente significativo é 
autoconhecimento, pelo que se impõe que seja construído pela própria 
pessoa a partir da experiência. A aprendizagem é um processo social em 
que os alunos, heuristicamente, constroem significados a partir da 
experiência. (ESCOLA BÁSICA DA PONTE – Projeto Educativo, S/A, p. 3).    

 

Ambos os recortes estão convergindo para apontar que o conhecimento só 

existe, ou pode existir, na busca permanente do sujeito, no ato de se conhecer, de 

se relacionar e de se integrar com o movimento de tudo que está ao seu redor. É um 

processo sistêmico que produz significado e aprendizagens a partir da experiência. 

Reconheço que essa relação se aproxima das concepções sobre a 

transdisciplinaridade, devo concordar com Moraes (2015), quando assinala que essa 

é uma atitude que transcende e integra, afinal: 

 

É uma atitude que, ao mesmo tempo, concebe a organização escolar de 
uma perspectiva ecossistêmica e, portanto, contextualizada, que 
compreende as pessoas como seres multidimensionais capazes de ir 
sempre mais além do previsto, do preceituado, do estabelecido, dado ou 
herdado de antemão, capazes de, em resumo, transcender e/ou 
transformar-se a si mesmo e, ao mesmo tempo, transformar o ambiente em 
que se encontra. E, nessa medida, a escola faz-se não somente social, 
política e promotora de desenvolvimento comunitário, mas também mais 
sensível, afetiva, participativa, empática, compreensiva, artística e, 
certamente, construtora de sentido e de possibilidade de autorrealização. 
(MORAES, 2015, p. 127)   

 

Para não desencorajar frente ao modelo de escola tradicional e na esperança 

de superar o ―[...] método cartesiano que impregnou fortemente o paradigma 

dominante da ciência moderna que, com o passar dos séculos, provocou a 

fragmentação de nosso pensamento, a unilateralidade de nossa visão‖ (MORAES, 

1997, p. 43), podemos observar algumas possibilidades na construção do 

conhecimento em diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. 

Na análise percebi que a Escola da Ponte conseguiu resistir a prescrição, mesmo 

reconhecendo as peculiaridades do currículo nacional e ao mesmo tempo deslizou 

sobre as possibilidades da autenticidade, criticidade, inovação e criatividade, no ato 

de educar e de estruturar a organicidade do contexto escolar. 

Isso inclui, necessariamente, uma revisão importante da atual conjuntura de 

organização escolar tradicional, cujos conceitos básicos foram formulados na 

perspectiva de separar a razão da emoção, o corpo da mente, bloquear o 

movimento, uma tendência pedagógica positivista alicerçada no modo de ensino-

aprendizagem do século XIX. Já se passaram mais de dois séculos e ainda temos 
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uma organização escolar tradicional em que é visível a cultura cartesiana 

impregnada nos espaços das salas de aula, no tempo que é dividido e 

compartimentado e no modo de ensino-aprendizagem que ainda sustenta a 

separabilidade dos saberes e resguarda a figura do professor. 

 

5.1.2 A figura do professor 
 

O que fazer então? Talvez um ponto a considerar esteja no fato de 

reconhecer que o conhecimento é disperso, dinâmico, ilimitado, inacabado, e está 

sempre em construção, por isso é um processo que perpassa entre o fragmentar e o 

transcender e, portanto, não pode ficar restrito e nem exclusivo em nenhum desses 

aspectos, precisa estar em permanente movimento e estabelecer situações de inter-

relação (FREIRE, 1996, 2011; MORAES, 2015, 1997). Isso significa entender que o 

conhecimento não pode ser uma propriedade de disputa acadêmica, nem 

instrumental, progressivista, crítica, ou outra concepção56 qualquer, mas se trata de 

entender sua processualidade, reconhecer que existiram, existem e ainda existirão 

movimentos históricos que produziram, produzem e produzirão conhecimentos, e 

estes movimentos irão impactar nas políticas curriculares, promovendo diferentes 

im/possibilidades. 

Por isso, entende-se que a questão não se trata apenas de integrar 

conhecimentos de forma multi, pluri ou interdisciplinar, mas de entender a 

processualidade significativa do ato de estarmos constantemente fragmentando, 

transcendendo, movimentando e aprendendo diferentes saberes. Com isso, não 

estou negando a disciplinaridade e suas contribuições no contexto educativo e no 

próprio amadurecimento da consciência humana, nem tentando rotular ou apontar 

um novo paradigma para a educação, mas esclarecer e retomar as discussões 

sobre o que realmente pode im/possibilitar na construção do conhecimento em 

diáspora, uma transformação, que irá repercutir na cultura organizacional da escola 

que temos e naquela que almejamos e ainda sonhamos que possa existir. No 

movimento de responder a tais questões tenho que dizer que compartilho das ideias 

de Moraes (2015) quando diz que: 

 
Em primeiro lugar, teríamos de dizer da escola do futuro que nós não a 
concebemos como um lugar exclusivamente físico e presencial no qual se 

                                                           
56

 Lopes e Macedo (2011) apresentam algumas dessas concepções/perspectivas teóricas.  
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aprende coletivamente com base em regras, normas e todo o tipo de 
motivações extrínsecas, e tampouco a vemos exatamente como uma 
grande aula virtual na qual cada sujeito aprende individualmente mediante 
uso de diversos tipos de software. Pelo contrário, a vemos como um 
espaço de comunicação e intercâmbio de experiências e saberes, no 
qual a figura do professor, com sua função mais tradicional, passa a um 
segundo ou terceiro plano para converter-se simplesmente em um 
mediador, facilitador ou ajudante incondicional dos processos de 
intercâmbio de saberes e de produção de aprendizagem. (MORAES, 2015, 
p. 128, grifo meu). 

 

Por sua vez, isso significaria abordar outro ponto referente a organização 

escolar, que também contribui para a im/possibilidade na construção do 

conhecimento em diáspora e que está intrinsicamente ligado a figura do professor. 

Na organização da escola tradicional, o professor é a figura que representa a 

autoridade, que detém o conhecimento, aquele que seleciona, comunica, informa e 

transmite, tem posição fixa na sala de aula, assume uma postura de instrutor, o qual 

vê o aluno como ―vasilhas, em recipientes a serem enchidos‖ (FREIRE, 2011, p. 80). 

Esses aspectos relacionados ao professor instituíram um modelo mental que justifica 

a passividade do aluno e mantém viva a tradição da função docente, como aquele 

que tem propriedade sobre determinado conhecimento. Esse modelo, também 

segue a epistemologia cartesiana, pois o docente tem sua formação academicista 

impregnada pela cultura da fragmentação e da separabilidade da razão, corpo, 

movimento, sentimento. No mesmo sentido, Pérez Gómez (2015) afirma que: 

 
As nossas mais profundas convicções epistemológicas, como professores e 
cidadãos, arraigadas em hábitos fundamentalmente inconscientes de 
interpretação, valorização e tomada de decisões, são os vestígios 
poderosos da concepção cartesiana que alimenta o pensamento iluminista 
no qual crescemos e nos formamos desde a Revolução Francesa até os 
dias atuais, na maioria das sociedades ocidentais contemporâneas. (PÉREZ 
GÓMEZ, 2015, p. 37). 
 

Essa tradição é obrigatoriamente uma redução das múltiplas possibilidades 

na construção acerca do conhecimento em diáspora, porque o professor permanece 

na posição e função hierárquica que sobrepõe os alunos, visto que, neste modelo, 

ele é o único que pode responder pela transmissão do conteúdo, assumindo uma 

postura que ―[...] será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os 

que não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como 

processos de busca‖ (FREIRE, 2011, p. 81). 

Na mesma direção, implica também concordar e entender com o que nos diz 

Moraes (2005) em relação ao paradigma tradicional e a visão cartesiana impregnada 
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na cultura organizacional da escola, a qual permanece limitando os estudantes, 

crianças e jovens: 

 
[...] ao espaço reduzido de suas carteiras, imobilizadas em seus 
movimentos, silenciadas em suas falas, impedidas de pensar. Reduzidas 
em sua criatividade e em suas possibilidades de expressão, as crianças 
encontram-se também limitadas em sua sociabilidade, presas à sua mente 
racional, impossibilitadas de experimentar novos voos e de conquistar 
novos espaços. (MORAES, 2005, p. 50). 
 

Essas são algumas limitações ainda visíveis na escola tradicional. E a 

respeito deste silenciamento das falas e o impedimento do pensar do estudante, que 

se refere Moraes (2005), destaco um fragmento de Ana que converge justamente 

para o reconhecimento de que os estudantes precisam ser ativos no processo que 

envolve o contexto educativo, sendo que no espaço escolar, ela revela em seu 

discurso: ―[...] nós devemos ter liberdade para debater os assuntos ligados à escola, 

como as regras e os direitos e deveres, não simplesmente ler as regras que outras 

pessoas fizeram e aceitar sem direito a dar nossa opinião!” (Relato de experiência 

da Ana no III Fórum Internacional da Criança Migrante, Braga, 2017). 

  A partir do discurso de Ana percebe-se um entendimento que o modelo atual 

ainda é restritivo. Toma-se a ausência de questionamentos como uma ação de 

passividade, também um resquício da epistemologia cartesiana da organização 

escolar tradicional, que resultou na cultura de que o professor fala, o aluno ouve, e 

no espaço escolar o aluno transita da casa para a sala, recebe o conteúdo, estuda, 

guarda, memoriza, repete, copia, faz a avaliação, troca de professor, de disciplina, 

continua o ciclo, ouve, guarda, memoriza, repete, copia e assim por diante, até 

finalizar o tempo em que chega, intervalo e saída da escola, para que amanhã 

recomece novamente o mesmo ciclo. Nesse processo, onde está a participação? A 

liberdade, autonomia e inter-relação? Quase vinte anos atrás Moraes (1997) já 

sinalizava esses aspectos referentes à organização escolar tradicional. 

 
Em termos metodológicos, as aulas são expositivas, os alunos fazem 
exercícios de fixação traduzidos em leituras e cópias. Os horários e os 
currículos são rígidos, predeterminados, baseados na eficiência e na 
padronização, e calibrados pela mensuração que continua separando 
ganhadores e perdedores. Os alunos estão segregados por idades, 
compartimentados em fileiras bem comportadas, vivenciando um progresso 
controlado com base em um bloco único e indiferenciado. As normas 
disciplinares são rígidas, fazendo com que submissão e obediência cega 
sejam virtudes a serem cultivadas. (MORAES, 1997, p. 51) 
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A autora escreveu essas reflexões numa primeira edição em 1997, mais de 

vinte anos se passaram e ainda se observa o mesmo ciclo, salvo algumas exceções, 

mas os alunos na sua maioria permanecem fazendo listas de exercícios de fixação, 

ainda separados por idades em fileiras e na dependência quase que exclusiva do 

professor para lhes dizer o que fazer, quando e como fazer.  

Complementando essa mesma linha de reflexão, retoma-se um fragmento 

importante do depoimento da mãe de Ana, quando disserta sobre esse processo de 

transição de uma escola no modelo tradicional para uma escola mais aberta flexível 

e inovadora como a Ponte. 

 
Mas assim, a diferença é gritante. Na escola tradicional é um professor 
com 30 alunos e a mesma informação sendo passada para todos e a 
Ana sempre foi uma criança que questiona, levanta o dedo, que tenta tirar 
dúvidas, que pergunta e isso não funcionava. E isso, eu falei uma vez pro 
Pai da Ana, a Ana na escola tradicional era como se não tivesse ninguém e 
que ela não alcance níveis, ela passou o 1º, 2º, 3º não ficava. Então, a 
gente estudava a história do Brasil, a vinda da família real para o Brasil, ela 
avançava na história, mas o que ficava para trás ela não sabia mais, ela 
decorava, assimilava a informação para a prova e depois não sabia 
mais. Apagava, porque vinha mais e mais coisas, muito conteúdo e agora 
eu sinto que quando a Ana tem algo para fazer e fala alguma coisa, um 
assunto: “oh mãe, sabia que Platão isso, aquilo”, e ela começa a falar de 
uma forma que entendeu, que sabe o que está falando, de quem tem uma 
informação geral daquilo e isso me impressiona sabe, o professor traz 
estratégias uma aula emocionante para ficar gravado e ela, eu não sei se 
está aprendendo mais um conteúdo. (Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 
de março de 2018, grifo meu). 
 

No depoimento da mãe de Ana alguns aspectos relevantes são destacados, 

as expressões em negrito nos mostram aproximações com as referências 

apontadas, descrevendo a escola tradicional e mostrando que o espaço da sala de 

aula ainda permanece centrado na figura do professor diante de um número grande 

de alunos, transferindo a mesma informação para todos, usando a mesma 

metodologia-didática. O depoimento salienta que no espaço da sala de aula o aluno 

é passivo e o questionamento é posto num segundo plano, as dúvidas acabam 

ficando marginalizadas no silêncio e no medo de perguntar. Tenho observado muito 

essa característica dos alunos no contexto atual, eles perguntam muito pouco, não 

interagem e muito menos tiram dúvidas. Seria medo? Ou o professor permanece 

autoridade e não abre espaço para o compartilhamento das ideias? Acredita-se que 

um pouco de cada uma dessas situações. Em relação a essas situações Freire 

(1996) anos atrás já dava o seu recado ao professor, dizendo que: 
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Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando 
entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à 
curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e 
inquiridor, inquieto em face a tarefa que tenho – a de ensinar e não a de 
transferir conhecimento. (FREIRE, 1996, p. 47, grifo do autor). 
 

A mãe de Ana está sinalizando no depoimento dela, que a filha sempre foi 

uma criança que questiona, mas que isso não era considerado na sala de aula, isto 

é, naquela situação e contexto escolar, o professor não era um ser aberto a 

indagações e a curiosidade de Ana, muito menos atento a sua retração e inibição, 

pois Ana muitas vezes se recolheu no silêncio para evitar constrangimento por parte 

do professor frente aos colegas. Por conseguinte, a mãe de Ana relata o estudo de 

história, sendo visível o modo de ensino por transferência e não por construção do 

conhecimento, pois Ana, nesse formato de ensino-aprendizagem, acabava 

decorando apenas para a prova e depois não lembrava mais, isso porque, ela não 

construiu um saber, ela memorizou, copiou, fez uma leitura breve, sem relação com 

a sua vida prática, com os conhecimentos que estão dispersos em relação a sua 

apropriação de mundo. Concorda-se com Moraes (2015), quando diz que o 

problema: 

 
É que continuamos mergulhados na fragmentação e na separatividade 
herdadas da modernidade, esquecendo-nos de que também somos 
responsáveis pela criação de uma cultura escolar que não está atingindo 
apenas o aluno em seu processo de formação, mas também o professor, 
dificultando os processos de ensino-aprendizagem e comprometendo o 
acoplamento estrutural do sujeito à sua realidade, ao contexto em que vive. 
Seu processo de desenvolvimento integral encontra-se cada vez mais 
comprometido. Tais dificuldades vêm provocando sofrimento no aluno ao 
atingir o âmago de seu processo de conhecer, algo, por sua vez, 
inseparável do ser e do fazer, do viver/conviver (MORAES, 2015, p. 17). 
 

Recordo que, durante a entrevista, a mãe da Ana várias vezes descreveu o 

sofrimento da filha nas escolas brasileiras pelas quais passou, bem como sua 

dificuldade de se adaptar e de aceitar o modo de ensino-aprendizagem disciplinar e 

fragmentado. No próprio discurso da Ana no III Fórum Internacional da Criança 

Migrante (2017) ela menciona algumas dificuldades e ―lembranças traumáticas‖ que 

provocaram sofrimento no processo de aprendizagem, por isso, ela declarou ―[...] 

acho que devemos aprender coisas para sabermos, e não para decorarmos e 

jogarmos fora. Um desperdício de tempo!‖ De certa forma, Ana entende que a 

escola tradicional desperdiça o tempo, porque não ensina conhecimentos relevantes 

e conectados com o cotidiano e experiência do aluno. 
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Essa organização escolar que nos aponta Ana, expressa as tradições e 

limitações do contexto educativo tradicional, responsável pela manipulação do 

conhecimento na perspectiva da reprodução, transmissão e homogeneização. Ana é 

parte de um novo contexto, de uma nova geração, que já está percebendo que a 

educação não pode mais pautar-se na técnica instrutiva e transmissiva. Para essa 

nova geração é mais importante que a escola seja um espaço de ensino-

aprendizagem de saberes significativos e, sobretudo seja um espaço participativo e 

colaborativo.  

 Na continuidade e retomando o discurso de Ana no III Fórum Internacional da 

Criança Migrante (2017) e a fala de mãe de Ana, também se destaca o 

entendimento de que Ana se reencontrou na Escola da Ponte. A mãe relata o 

entusiasmo de Ana em relação à aprendizagem, elencando o resultado a estratégia 

do professor com uma aula emocionante, subentende-se que houve um processo de 

compartilhamento no ato de ensinar-aprender. Na Ponte, Ana não está numa sala de 

aula sentada em fileira com alunos da mesma idade, não cumpre um horário rígido e 

um currículo predeterminado, o conhecimento não é posto em um bloco único com 

disciplinas rígidas, ela não vivência a submissão e a marginalização da criatividade e 

subjetividade que as são próprias.   

Em uma das minhas observações na Escola da Ponte registrei no Núcleo de 

Consolidação a disposição do espaço organizado por grupos de estudos e pesquisa, 

na sala havia seis mesas redondas e vinte e dois alunos de diferentes faixas etárias, 

distribuídos nos grupos, três alunos estavam estudando e pesquisando com o tablet, 

um com fone de ouvido, alguns estudando geografia. Neste espaço estavam dois 

professores um de matemática e outro de geografia, alguns alunos estavam 

pesquisando com o auxílio do celular e os professores estavam assessorando os 

grupos (Relato de observação do Núcleo de Consolidação, dia 05 de março de 

2018). É em espaços como este que Ana tem construído seu conhecimento desde 

que ingressou na Ponte. 

Percebe-se que essa estrutura em Núcleos de ensino-aprendizagem, não tem 

a intenção de amontoar grandes quantidades de alunos no mesmo espaço e nem 

pretende segregar por faixa etária, ademais, os Núcleos foram planejados para 

serem espaços de interação e cooperação de estudo, trabalho e pesquisa. O Projeto 

Educativo da Escola da Ponte esclarece sobre a organização do trabalho apontando 

que: 
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32 - A organização do trabalho na escola gravitará em torno do aluno, 
devendo estar sempre presente no desenvolvimento das atividades a ideia 
de que se impõe ajudar cada educando a alicerçar o seu próprio projeto de 
vida. Só assim a escola poderá contribuir para que cada aluno aprenda a 
estar, a ser, a conhecer e a agir. (ESCOLA DA PONTE – Projeto Educativo, 
S/A, p. 5). 

 

A organização da Escola da Ponte diferente em muitos quesitos da escola 

tradicional. Principalmente no que se refere a relação aluno-professor, os papéis 

destes foram subvertidos e transformados, desse modo, o aluno tem um papel ativo, 

criativo, responsável, autônomo, solidário e preza pela cooperação. Os alunos são 

também responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, ajudam uns aos 

outros e, sobretudo, ajudam a pensar, planejar, construir e manter a gestão da 

Escola e de seus dispositivos pedagógicos.  

Retomando algumas considerações já mencionadas no Capítulo IV, cabe 

resgatar que, na Ponte, os professores por sua vez, são reconhecidos como 

orientadores educativos que têm o papel de fortalecimento da função tutorial, de 

monitoramento, acompanhamento, orientação, mediação, suporte. Os orientadores 

educacionais ajudam os alunos nos grupos e em suas particularidades, atendendo à 

integração da aprendizagem e desenvolvendo reponsabilidades que convergem 

para a cidadania. Essa reconfiguração fez com que o professor percebesse que 

―ensinar não é transferir conhecimento‖ (FREIRE, 1996, p. 47). Talvez esse 

entendimento que nos aponta Freire tenha que ser retomado no contexto escolar 

atual, na formação inicial e, continuada dos docentes.   

 
É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar não é 
transferir conhecimento – não apenas precisa de ser apreendido por ele e 
pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 
epistemológica, pedagógica, mas também precisa de ser constantemente 
testemunhado vivido. 
Como professor num curso de formação docente não posso esgotar minha 
prática discursando sobre a Teoria da não extensão do conhecimento. 
(FREIRE, 1996, p. 47). 

 

A figura do professor faz parte da cultura organizacional da escola. No 

entanto, a sua figura precisa necessariamente se ressignificar constantemente, não 

posso ser a mesma professora de 2004 quando sai da Universidade, assim como 

não posso ser a mesma de 2010 e nem a mesma daqui dez anos. Tenho que 

entender meu papel, minha função, meu comprometimento com a educação e com o 

contexto em que estiver inserida, considerando o perfil e necessidades dos alunos, 
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bem como suas experiências e realidades. Portanto, preciso transcender e 

movimentar a construção do conhecimento, percebendo que este é disperso, é 

constante e está presente em tudo e em todos, a diferença está na profundidade e 

nas relações necessárias que preciso contribuir para que o meu aluno perceba sua 

inter-relação e, assim por diante, consiga fazer a integração e as conexões 

necessárias ao seu cotidiano e vivencia e mundo. ―Ao falar da construção do 

conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar envolvido nela, e nela, a 

construção, estar envolvendo os alunos‖ (FREIRE, 1996, p. 48). 

Ao elencar, neste capítulo, a ideia de analisar as im/possibilidades na 

construção do conhecimento em diáspora, considerando a experiência da Escola 

Básica da Ponte, coloquei em deslizamento uma revisão sobre a organização 

escolar, apontando apenas uma ínfima parte da realidade sobre a forma como se 

estruturou e consolidou uma tradição e cultura que se mantém ainda impregnada 

nos seus espaços, tempo, e modo de ensino-aprendizagem, visto que, permanece 

apresentando como resultado princípios disciplinares, entendidos como o melhor 

método de sistematizar o conhecimento comum a todos, o que impossibilita construir 

conhecimento em diáspora, isso, porque, não nesta lógica não se consegue 

perceber que o conhecimento não é um produto e, portanto, não pode ser 

consumido como um objeto isolado sem relações e integrações. Desse modo, 

assinalam-se dois aspectos a prova e a figura do professor, porque entendo que 

esses perpassam pela reflexão dos espaços, tempo e modo de ensino-

aprendizagem e de todos os mecanismos, são ainda dois artefatos que não 

conseguiram superar por completo a mentalidade cartesiana e a cultura 

organizacional aos moldes da fábrica do século XIX.  

 

5.2 ESCOLAS INOVADORAS 
 

Ao desenvolver e trabalhar com a ideia conceitual de escola inovadora, 

entende-se que consequentemente abordarei outro tipo de contexto educativo, 

especialmente distinto da escola tradicional. De alguma maneira significa perceber 

algumas possibilidades que mudam, atualizam e transformam a cultura 

organizacional da escola, são exemplos de experiências educativas que emergiram 

com um novo discurso, com uma proposta pedagógica que se distancia da tradição 

e da cultura impregnada nas escolas dos séculos passados.  
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A partir dessa percepção, também se desenvolve uma sugestiva discussão 

sobre os modelos pedagógicos e epistemológicos que estão sendo basilares na 

construção das políticas curriculares das escolas inovadoras. Em Carbonell (2016) 

encontra-se o seguinte sobre as pedagogias do século XXI que são bases para a 

inovação educativa: 

 
Assim, por exemplo, adquirem relevância as pedagogias sistêmicas, 
críticas, lentas, inclusivas, não diretivas ou que se relacionam com as 
inteligências múltiplas ou com os projetos de trabalho. Todas e cada uma 
delas dispõem de redes de intercâmbio e colaboração, de espaços de 
encontro e de um bom punhado de publicações e materiais. (CARBONELL, 
2016, p. 12). 
 

Para Carbonell (2016) as pedagogias do século XXI são basilares para a 

inovação escolar, porque imprimem um posicionamento que na medida do possível 

tenta superar o mundo artesanal, ensinado por muito tempo pelas instituições 

escolares de cunho tradicional e convencional, as quais tinham seus conteúdos e 

modos de ensino-aprendizagem dominante que impediam ou dificultavam a 

integralização da diversidade dos conhecimentos.  

Percebe-se assim, que a escola inovadora apresenta novos cenários, 

espaços, tempos e modo de ensino-aprendizagem, com possibilidades de construir 

conhecimento considerando sua atual dispersão como potência para estimular a 

integração, a curiosidade, criatividade e a criticidade. Sua cultura organizacional 

permite reconhecer as singularidades e a pluralidade das diversas linguagens, além 

disso, contribuí para a descoberta dos recursos e das práticas comunicativas. Torna 

o seu ambiente mais interligado, colaborativo, dinâmico e se propõe ver, sentir e agir 

num mundo em movimento e de inacabamento, transcendendo as práticas 

pedagógicas fragmentadas e centradas na acumulação e transmissão de conteúdo, 

os quais constituíram uma superficialidade de conhecimentos dissociados do fazer 

prático e que, sobretudo priorizaram a razão, marginalizando as emoções e suas 

inter-relações. 

A escola inovadora transita por práticas pedagógicas que são o oposto disto e 

sugere outro caminho para a construção do conhecimento. Um caminho de 

valorização, de socialização, compartilhamento, respeito, autonomia, autogestão, 

flexibilidade, singularidade e pluralidade, esses são apenas alguns aspectos que 

emergem quando nos deparamos com as experiências deste tipo de contexto 

educativo. Falarei de alguns desses exemplos no próximo tópico, entretanto, cabe 
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sinalizar que a ideia não é aprofundar esses exemplos, mas dar destaque e 

evidenciar suas existências como referência de pesquisa. Também é pertinente 

dizer que não irei aprofundar a discussão sobre os modelos pedagógicos e 

epistemológicos, estes perpassam e deslizam sobre alguns pontos que se fazem 

necessários ser apresentados e retomados.  

Não nos esqueçamos nessa altura da leitura e da pesquisa de tese que o 

objetivo central é analisar como os movimentos históricos dos modos de produção 

do conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora. Para tanto, é 

inevitável a relação da escola tradicional, convencional com a escola inovadora, pois 

ambas, dicotômicas, perpassam pelos movimentos históricos dos modos de 

produção do conhecimento disciplinar. A diferença é que a escola inovadora parte 

rumo a superação do conhecimento disciplinar propondo uma maior integração dos 

conhecimentos. E já esta tese defende que existem im/possibilidades na construção 

do conhecimento em diáspora, por isso, a clarificação de cultura organizacional 

escolar tradicional e inovadora é base para exemplificar tais im/possibilidades.       

Neste sentido, Carbonell (2016) destaca que as pedagogias livres não 

diretivas são alternativas para a escolarização e podem ser bases de inovação, 

porque promovem espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem que convergem 

para ―[...] autonomia, autoconhecimento, autorregulação, autodidatismo, auto-

organização ou autogestão‖ (CARBONELL, 2016, p. 81). O autor também aponta 

que esse modelo surgiu durante o último terço do século XX e, portanto, sofreu 

algumas adequações e releituras. Penso que a Escola da Ponte seja uma destas 

instituições que agregou alguns elementos das pedagogias livres não diretivas. 

Essas constatações se assemelham quando Carbonell (2016) descreve os 

ambientes diversificados e a cultura organizacional que representa este modelo. Ele 

cita: 

 
A construção dessas escolas é radicalmente diferente da escola-quartel e 
das clássicas e idênticas edificações escolares mais modernas. Ao 
contrário, assemelha-se à concepção arquitetônica da sala de aula sem 
paredes e ao aconchego e à familiaridade da escola em casa 
(homeschooling). Não existem salas de aula tradicionais, mas sim espaços 
polivalentes ou específicos, que se convertem em oficinas ou ambientes 
para brincadeiras, conhecimento, pesquisa e experimentação de diversas 
áreas e linguagens. (CARBONELL, 2016, p. 83). 
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A descrição de Carbonell (2016) fez-me reportar os relatos de observação, 

recordei que ao chegar a Escola da Ponte fiquei aguardando a coordenação em um 

espaço que fica próximo a porta de entrada da escola, senti que estava em uma 

“homeschooling”, e descrevo cada um dos objetos que me fez pensar que estava em 

casa. 

 

Minha primeira impressão – (sala de espera) espaço com 

muitos livros a disposição de leitura. Balcão com 

trabalhos artísticos. Cartazes produzidos por alunos. É 

a hora do lanche dos miúdos57, esse espaço que estou é na 

entrada e em dia de chuva (estava chovendo), as crianças 

ficam neste espaço, pelo que parece ganham o lanche, que 

neste dia, era: pão com ovo cozido, suco, frutas e 

legumes (cenoura) enquanto lancham eles pegam livros e 

leem. Neste intervalo a televisão é ligada no desenho, 

os pequenos sentam para assistir e lanchar em cadeiras 

que se assemelham muito a de uma sala de estar. Um dos 

pequenos sujou o chão, buscou uma vassoura e limpou (me 

parece uma cena típica de situações que ocorrem quando 

estamos em casa). Próximo a essa espécie de sala de 

estar, tem uma caixa com brinquedos a disposição e 

livros para colorir. (Relato de observação, espaço de 

entrada e espera, dia 05 de março de 2018). 

 

Além desta descrição, também relato os espaços dos núcleos de ensino-

aprendizagem, nos quais os espaços se aproximam da descrição arquitetônica de 

Carbonell (2016), ―sala de aulas sem paredes‖, na Ponte as paredes dos espaços de 

trabalho não são fixas, elas se deslocam e em certos momentos se abrem e o 

espaço se transforma em um ambiente único de compartilhamento dos 

conhecimentos e de discussão sobre a gestão da escola, pesquisa entre outras 

situações. Cada espaço tem uma porta que interliga com outro, pelo que entendi 

foram planejados justamente para que os alunos da Ponte pudessem transitar entre 

um espaço e outro, convivendo uns com os outros e essencialmente explorando 

diferentes experiências. 

Para Carbobell (2016), o modelo da pedagogia livre não diretiva, promove o 

papel do docente como mediador, um profissional que acompanha e que em sua 

essência também é não diretivo, isto é, tem como objetivo ―[...] respeitar a liberdade 

da infância e da adolescência e de não guiar ou dificultar seu crescimento natural‖ 

(CARBONELL, 2016, p. 85), para ele a presença adulta contribui no 

desenvolvimento do estudante, sendo necessária a intervenção, prevista ou não, 

                                                           
57

 A expressão ―miúdos‖ é utilizada em Portugal para fazer referência a crianças. 
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podendo ser aprofundada ou não. Todavia, essa relação não desautoriza a essência 

do docente, mas fortalece as inter-relações entre educador-educando.  

No capítulo IV mencionei alguns pontos sobre o trabalho docente, em 

especial, alguns aspectos que se assemelham as concepções das pedagogias livres 

não diretivas, sendo a Escola da Ponte uma instituição que entende o papel do 

professor como orientador educativo uma pessoa que faz a mediação. E, no que se 

refere a tutoria, ―[...] é essencialmente, um promotor de educação, na medida em 

que é chamado a participar na concretização do Projeto Educativo da Escola, a 

coorientar o percurso educativo de cada aluno e a apoiar os seus processos de 

aprendizagem‖ (ESCOLA BÁSICA DA PONTE, Projeto Educativo, s/a, p. 5). Neste 

caso, imagino que a Escola da Ponte tenha como base alguns aspectos deste 

modelo não diretivo, até porque o próprio fundador José Pacheco, em entrevistas, já 

mencionou que sempre esteve atento a leituras sobre os modelos de pedagogias 

que visavam à inovação do contexto educativo. 

 

5.2.1 Alguns exemplos de escolas inovadoras 
 

Diante destes apontamentos, surgiram perguntas, tais como: Essas escolas 

existem? O ensino é inter/trans/disciplinar? As suas políticas curriculares são 

prescritivas ou colaborativas? Essas escolas são totalmente independentes e 

autônomas? Não seguem a política curricular nacional? Se auto intitulam 

inovadoras? Como conseguem inovar? Uma escola inovadora constrói 

conhecimento em diáspora? Eu diria que algumas dessas respostas até podemos 

encontrar em alguns livros e pesquisas. No entanto, as respostas se tornam mais 

significativas e esclarecedoras quando se tem a possibilidade de ter contato com a 

realidade, viver a experiência, quando se pode presencialmente observar as 

im/possibilidades de construção do conhecimento. Bom seria que todo pesquisador 

pudesse ter um subsídio financeiro para realizar suas investigações, eu mesma, 

viajaria o mundo, o Brasil à procura de experiências e modelos de escolas 

inovadoras. 

No decorrer da pesquisa, encontrei algumas experiências que apresentam 

escolas inovadoras espalhadas por diversas partes do mundo. Elas ainda não são 

muitas, mas já se mostram como possibilidades para questionarmos à escola 

tradicional e principalmente se transformam em referência para a mudança do 
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contexto educativo. Desse modo, a fim de exemplo, aponto alguns pesquisadores — 

investigadores que relatam e citam experiências de escolas e projetos inovadores, 

algumas destas estão registradas em livros impressos e on-line, outras são 

apresentadas em relatos e entrevistas, além de algumas também aparecerem em 

documentários e em vídeos no Youtube. 

Carbonell (2016) ao denominar oito tipos de pedagogias para o século XXI 

que são bases para a inovação educativa traz também exemplos de experiências 

formais e não formais que englobam diferentes perspectivas relativas a concepções 

de espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem. São aproximadamente 

quarenta e oito experiências apontadas como: projetos, escolas, iniciativas privadas, 

públicas, algumas organizadas coletivamente, outras virtualmente, todas com 

princípios muito próximos, o da colaboração no ato de educar, respeito às 

individualidades e o desenvolvimento de inter-relações, promoção de práticas 

criativas, de autogestão e, sobretudo, de autonomia na construção dos 

conhecimentos.  

As experiências relatadas por Carbonell (2016) demonstram algumas linhas e 

perspectivas de situações que perpassam pela inovação educacional e que de 

alguma maneira foram propulsoras no que tange o questionamento sobre os 

movimentos históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar, ou seja, 

romperam com as barreiras da fragmentação e separabilidade, ofertando um modo 

de ensino-aprendizagem mais integrado e compartilhado, por vezes, Carbonell 

(2016) menciona que há uma rede de intercâmbios de diferentes saberes. Esse 

questionar consequentemente direcionou estas instituições e suas políticas 

curriculares prescritivas, o que pode ter promovido possibilidades para construir 

conhecimento em diáspora. As experiências supõem uma modificação nas 

instituições de ensino, porque modificam não só o papel do professor e do aluno, 

como também questionam a cultura organizacional e a maneira de transferência de 

conhecimento, superando a visão cartesiana de educação.  

A inovação destas experiências, está centrada na possibilidade de oferta de 

educação em espaços abertos, dinâmicos e na criação de uma grande rede de 

colaboração que rompe definitivamente com a concepção de escola tradicional e 

disciplinar. A ênfase é de que se pode construir conhecimento em qualquer 

momento e lugar, isto é, converge para a hipótese desta tese de que é possível 

construir conhecimento em diáspora, visto que, este conhecimento é disperso e 
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pode estar na rua, no grafite de um muro, no mercado, no ônibus, na letra de uma 

música, na fila de um banco, na brincadeira da pracinha, em uma roda de conversa, 

na leitura de um livro, na biblioteca, no pátio, no refeitório da escola, enfim em 

muitos lugares e situações que podem ser vivenciadas. Isto acontece, pois ―a 

relação da escola com a vida é uma das premissas de todos os projetos inovadores‖ 

(CARBONELL, 2016, p. 5). A escola não pode ser apenas um espaço sem sentido, 

um lugar de chegada, passagem e saída, a escola precisa ser vivida e isso se faz 

através das inter-relações e das experiências. 

 
O objetivo das pedagogias inovadoras, escolares e não institucionais é o de 
educar o olhar, as inteligências múltiplas e as diversas linguagens 
comunicativas, para descobrir, explorar, perceber e sentir o que acontece 
na cidade de maneira explícita e oculta. (CARBONELL, 2016, p. 14). 

 

Desse modo, entendo que o contexto educativo que se transforma, re/cria e 

inova, pode sim, desenvolver uma linha com base na disciplinaridade, desde que, 

direcione o olhar na garantia da diversidade, autonomia, responsabilidade, 

promovendo a curiosidade, criticidade e criatividade dos educandos na dispersão do 

conhecimento. Por exemplo, a escola tradicional que segue a lógica didático-

pedagógica disciplinar, pode desenvolver projetos, espaços, tempo e modo de 

ensino-aprendizagem na perspectiva de inovação, considerando as múltiplas 

inteligências, a integração e a cooperação dos envolvidos na articulação das 

propostas de trabalho. Seria uma espécie de transição, em que se têm dois 

modelos, um ainda sustentado na conjuntura da cultura organizacional de um 

contexto passado e outro emergindo, porém, respeitando a historicidade e as 

pessoas partícipes. Existem várias formas de inovar, nesta tese estou sinalizando 

algumas, sendo que estas representam exemplos que convergem, por isso, as 

características se assemelham.  

As formas alternativas de conceber e concretizar a educação são possíveis e 

o fundador da Escola Ayni em Guaporé, Rio Grande do Sul, é exemplo disso, ―[...] a 

Ayni nasceu de um sonho, de uma jornada de vida e autoconhecimento em uma 

viagem de 3 anos pelo mundo‖ (ESCOLA AYNI, 2015, p. 7).  

 
Aos 30 anos Thiago vendeu todos seus pertences e saiu a viajar pelo 
mundo de mochila em uma busca de si mesmo, de quem era e do sentido 
para seus anos seguintes. Foi morar no Butão, um pequeno país da 
cordilheira do Himalaia, trabalhando como voluntário do governo real. 
Depois seguiu viajando pelo mundo e em setembro de 2012, um ano após 
iniciar sua viagem, conheceu um projeto de educação infantil em Cusco, no 
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Peru, e ali pode perceber que era sua missão a ser expressada. Após viver 
oito meses no Peru trabalhando como voluntário na escola, seguiu viajando 
pelo mundo, mas agora com um novo propósito: o de visitar projetos de 
educação alternativa, de aprender e de absorver conceitos dessas 
iniciativas e então voltar ao Brasil para criar uma escola. (ESCOLA AYNI, 
2015, p. 7). 
 

Na Proposta Pedagógica e no site58 da Escola Ayni (2015) são citadas 

quarenta instituições de ensino de diversas partes do mundo que foram a inspiração 

para a produção do projeto pedagógico da escola, todas elas foram visitadas por 

Thiago. Entre elas destaca-se: Escuela Agrotecnologia de Pirque — Santiago, Chile; 

Espacio Sagrado Buda — Comunidade Bruda Traslasierra — Córdoba, Argentina; 

Escola da comunidade Avalon Gardens — Arizona, EUA; Escuela Kalimaita 

(Educação para o ser) — Neptunia, Uruguay; Escuela Katitawa — Salasaca, 

Equador; Montessori Canela — Barcelona, Espanha; Escola da Ponte — Porto, 

Portugal; Centro de Estudos Pedagogia — Reggio Emillia, Itália; Findhorn 

Foundation, Escócia; Escuela Comunidad Aruma — Buenos Aires, Argentina; 

Homeschooling Stand Center — Belmopan, Belize. Na indicação dos relatos sobre 

essas instituições e projetos, subentende-se que são exemplos de escolas formais e 

não formais, flexíveis, que seguem os modelos pedagógicos livre, não diretiva e/ou 

relacional (CARBONELL, 2016).  

Estes exemplos de projetos e escolas inovadoras estão desenvolvendo 

possibilidades para enfrentar e superar os impactos instituídos pelo modo de ensino-

aprendizagem disciplinar, mas isso não significa que elas não carreguem elementos 

que sejam representativos do contexto de educação tradicional. Os diferenciais 

destas novas perspectivas para educação estão centrados na experimentação de 

distintos modos de ensino-aprendizagem que focam o questionamento, a 

curiosidade, criatividade, criticidade, a resolução de problemas práticos do cotidiano 

e, sobretudo, propõe novos desafios e novas necessidades, entendendo que uma 

delas está na libertação do uso dos livros didáticos e da sala de aula fixa e a 

superação da avaliação que busca medir e regular o conhecimento. 

Além disso, a perspectiva de inovação considera como um dos seus 

princípios básicos a cooperação, por isso, os professores trabalham de forma 

cooperada e o aluno participa na elaboração dos seus planos de estudo, decide 
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 No site da Ayni é possível assistir vários vídeos sobre a fundação da Escola, sua construção e 
sobre outras experiências de escolas inovadoras que motivaram a execução do projeto, além disso, é 
possível acompanhar o processo de desenvolvimento da própria Ayni. Para saber mais acessar: 
https://www.fundacaoayni.org/  

https://www.fundacaoayni.org/
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sobre políticas curriculares e constrói suas propostas pedagógicas conjuntamente e 

o mais interessante são escolas que não trabalham sob o viés da sobrecarga de 

conteúdos, isso porque, o conhecimento deixa de ser uma propriedade exclusiva do 

cientificismo e da razão e os envolvidos nessa dinâmica passam a compreendê-lo 

no seu movimento, no seu processo e na sua dispersão. Moraes (1997) acredita que 

estamos diante de um paradigma educacional emergente, no qual se estabelece 

redes de conhecimentos, para autora: 

 
No pensamento do novo paradigma, no conhecimento em rede, todos os 
conceitos e todas as teorias estão interconectados. Não há conceitos em 
hierarquias. Uma ciência ou uma disciplina não é mais importante do que a 
outra. A visão do conhecimento em rede constitui um instrumento para a 
transformação potencial do próprio conhecimento. Reconhece-o como 
processo, algo que não possui um aspecto definível absolutamente fixo. 
Uma abstração extraída de um fluxo total e único, em movimento constante, 
e não um conjunto de verdades basicamente fixas. Implica um sistema 
aberto à participação, uma estrutura dissipadora e que está em constante 
fluxo de energia, capaz de crescimento e transformação sem fim. 
(MORAES, 1997, p. 96). 

 

As considerações de Moraes (1997), a meu ver, convergem para a 

possibilidade de construção do conhecimento em diáspora. E essa constatação se 

sustenta em uma característica básica e essencial, o universo está em um 

movimento contínuo, é processual, sendo assim, todo conhecimento está disperso 

nesse movimento, portanto também é processual, há uma construção e 

reconstrução constante e uma inter-relação deste universo com o ser humano, 

Freire (2011, p. 103) já afirmava ―[...] não há homens sem mundo, sem realidade, o 

movimento parte das relações homens-mundo‖ (FREIRE, 2011). Ao mesmo tempo 

em que há o conhecimento disperso, existem as possibilidades para a sua 

interatividade, integração, flexibilização, cooperação e auto-organização. Ou seja, 

embora haja a dispersão existem possibilidades de conectividade do conhecimento.   

 
Tudo está em movimento, em constante fluxo de energia, em processo de 
mudança, incluindo o pensamento, no que diz respeito à forma e ao 
conteúdo; assim também o conhecimento produzido, comunicado e 
transformado no pensamento. Tudo está conectado, envolto na 
multiplicidade de causas que aparecem no relacionamento dos fenômenos 
do mundo físico. E nessa complexidade é que devemos encontrar as 
respostas de que necessitamos. (MORAES, 1997, p. 136). 
 

A escola é uma das instituições que tem o potencial para gestar o 

conhecimento em dispersão. A forma como se organiza nos seus espaços, tempo e 

modo de ensino-aprendizagem é primordial para compreensão e sistematização da 
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complexidade que engloba e envolve o saber, o conhecer, assim, o ensinar 

necessariamente deve ser entendido como algo indissociável do aprender, Freire 

(1996, p. 23) já trazia essa premissa: ―Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém‖. A 

escola também é o local que pode promover o ato de transcender os modos de 

ensino-aprendizagem, e isso pode ser entendido através dos movimentos históricos 

e dos modos de produção do conhecimento, sendo o disciplinar um deles. 

A escola que optou ou opta pela inovação reconhece as fragilidades da 

produção do conhecimento disciplinar, percebe a ausência de curiosidade, 

criatividade e criticidade na formação do sujeito. Por muito tempo a produção do 

conhecimento disciplinar repercutiu nas políticas curriculares, essencialmente as 

prescritivas, o que promoveu impossibilidades de construir conhecimento em 

diáspora, até porque a mentalidade era de fixação, de transferência, de estática e 

não de movimento e processo. Isso se deve ao fato de ―[...] normalmente as regras 

de controle e as propostas curriculares são feitas por pessoas distantes do local 

onde os alunos aprendem. O ensino é organizado por especialidades, funções, em 

que cada disciplina é pensada separadamente‖ (MORAES, 1997, p. 137). Penso que 

foi diante desta percepção sobre a organização escolar tradicional e cultural que 

nasceram os projetos e escolas inovadoras de que se tem conhecimento 

atualmente.  

Ainda no intuito de apontar pesquisadores-investigadores que já vivenciaram 

experiências de projetos e escolas inovadoras, vale registrar mais alguns 

apontamentos, a fim de exemplificar as possibilidades de construir conhecimento em 

diáspora considerando a cultura organizacional da escola nas suas diferentes 

configurações de espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem. Outros registros 

que se têm de experiências com projetos e escolas que desenvolvem iniciativas 

inovadoras de educação, surgiu do interesse de um grupo de amigos que 

resolveram formar o projeto Coletivo Educ-Ação59. 

O projeto Coletivo Educ-Ação, contou com a colaboração de quatro pessoas, 

todos interessados em registrar possibilidades de inovação na educação, assim o 

grupo visitou treze escolas localizadas em nove países de cinco continentes 

(América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oceania), sendo que 
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 O coletivo Educ-ação pode ser acessado através do link: www.educ-acao.com  

http://www.educ-acao.com/
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desse total de escolas, quatro localizam-se no Brasil, uma na Argentina, duas nos 

Estados Unidos, uma na Espanha, uma na Inglaterra, uma na África do Sul, uma na 

Índia e uma na Indonésia. O grupo relata que: 

 
A escolha por buscar inspiração também fora do Brasil se pautou na 
necessidade de derrubar as fronteiras para conectar as iniciativas. O 
momento em que vivemos anseia pelo fortalecimento de redes e 
plataformas que, hoje, operam isoladamente. A conexão dos pontos 
dispersos é o elemento catalisador das mudanças. (GRAVATÁ, et. al., 
2013, p. 11 grifo meu). 

 

Através do relato do grupo, observo outra convergência que alimenta a tese, 

―A conexão dos pontos dispersos é o elemento catalisador das mudanças‖. É nessa 

perspectiva, que defendo que é possível a construção do conhecimento em 

diáspora, porque a multiplicidade e diversidade de conhecimentos dispersos é uma 

fonte rica, produtiva, dinâmica de estudo e de pesquisa em constante movimento, 

quando conectada torna-se potência para a integração de diferentes dimensões do 

saber. Ainda que, por suposto, possa parecer contraditória, pois como se pode 

construir conhecimento se ele está disperso? Ao mesmo tempo advogo que é 

possível, desde que estejamos abertos a rever nosso modelo mental de educação 

instrutiva e instrumental-técnica para uma educação de transformação e, sobretudo, 

participação e colaboração, duas coisas antagônicas da cultura organizacional da 

escola tradicional, onde se prevalecia o indivíduo e a fragmentação disciplinar 

prescritiva.   

Os exemplos do projeto Coletivo Educ-Ação, nos mostram que há sim 

possibilidades, talvez os exemplos apresentados até aqui não tenham dimensionado 

a potência de tese de construir conhecimento em diáspora, mas a maioria deles 

apresentam características convergentes ao que se refere à cultura organizacional 

dos espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem que são referências para a 

solidificação desta hipótese. Isso pode ser compreendido através dos relatos, por 

exemplo, no caso deste grupo específico, cada visitação teve a duração de cinco 

dias e ambas demonstraram princípios semelhantes, tais como: Criatividade, 

autonomia, cooperação, felicidade, diversidade e sustentabilidade (GRAVATÁ, et. 

al., 2013). Esses princípios convergem sempre para a direção das possibilidades de 

uma educação inovadora, sendo que essa possibilidade gera a construção de 

conhecimentos, os quais estão dispersos e que de alguma forma com as opções e 

modo de ensino-aprendizagem se conectam, fazem redes, organizam processos de 
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cognições e estímulos que apresentam perspectivas criativas, mostrando novos 

desafios e caminhos que se pode seguir na área de educação.  

São iniciativas que hoje segundo o grupo de pesquisadores demonstram 

possibilidades para uma transformação na educação, porque estão propondo 

reinventar os modos de ensino-aprendizagem de forma mais autêntica e relacional 

com a prática e com as experiências que o próprio mundo contemporâneo direciona. 

Além disso, a lógica de ocupação do espaço e o seu planejamento se torna mais 

aberto e flexível, sendo o tempo um aliado na construção do conhecimento integrado 

e não mais compartimentado. A fim de exemplificar a ―Volta ao mundo em 13 

escolas‖ denominada assim pelo projeto Coletivo Educ-Ação, segue na Figura 11 a 

representação geográfica dos nove países e cinco continentes visitados e suas 

respectivas experiências de educação inovadora. 

 
 

Figura 11 – Representação Geográfica da jornada realizada pelo projeto Coletivo 
Educ-Ação.  

 

 

 
Fonte: GRAVATÁ, et. al., 2013. 

 

Há, mais outro exemplo de pesquisador-investigador que se propôs visitar 

projetos e escolas inovadoras em diferentes partes do mundo, o professor espanhol 

Alfredo Hernando Calvo. Desde 2013, Hernando Calvo dirige o projeto 
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escuela21.org60, um projeto que busca identificar as escolas mais inovadoras de 

todo o mundo, assim o pesquisador-investigador também relatou em entrevista 

online (2016a) que ao realizar viagens pelo mundo, esteve em contato com 

cinquenta projetos de escolas inovadoras em vinte países diferentes. Hernando 

Calvo (2016b) em 2013 passou nove meses visitando experiências educacionais 

inovadoras, na Figura 12, pode-se observar a representação geográfica dos países 

em que estão localizadas as cinquenta escolas inovadoras visitadas pelo espanhol. 

 
 

Figura 12 – Representação Geográfica dos vinte países em que estão localizadas as 
50 escolas inovadoras, visitadas por Alfredo Hernando.  

 

 

 
 
Fonte: OBSERVADOR (2016a) 

 

Percebe-se que alguns países visitados pelo espanhol são os mesmos 

mencionados pelo grupo Coletivo Educ- Ação, assim como os mesmos visitados 

também pelo Fundador da Escola Ayni e algumas referências destes lugares 

também são citadas pelo espanhol Carbonell (2016). Adiante, veremos que Pérez 
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 Hernando Calvo (2016, p.11) define escuela21 da seguinte forma: ―Uma escuela21 não é uma 
escola. Uma escuela21 é a escola do século XXI. À primeira vista pode parecer que esta definição 
não muda nada. De fato, todas as escolas do presente deveriam ser escolas do século XXI. Contudo, 
a realidade é que não são. Estão no século XXI, mas não vivem o século XXI, não o experimentam, 
seu relógio institucional parou‖. O autor refere-se à escola tradicional a qual se estagnou e não 
rompeu com velhos paradigmas, definindo que a escuela21 é a possibilidade do novo, do 
contemporâneo e essencialmente respira, imerge e emerge a transformação da sua cultura 
organizacional, modificando seus espaços, tempos e modos de ensino-aprendizagem. 
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Gómez investigador espanhol relata alguns contextos educativos de escolas 

inovadoras que se encontram nestes países. Fica claro que há um interesse de 

pesquisadores-investigadores espanhóis em estudar e aprofundar o tema sobre as 

escolas inovadoras, assim como um interesse de brasileiros como Thiago da Escola 

Ayni e eu, entre outros tantos.  

Do ponto de vista sistemático e estrutural as escolas inovadoras aproximam-

se de princípios e metodologias, como já sinalizei. Outra semelhança dos 

pesquisadores-investigadores espanhóis são as denominações, todos sinalizam a 

perspectiva de inovar no contexto do século XXI. Por exemplo, Carbonell (2016) vai 

direcionar as experiências denominando-as como ―Pedagogias do século XXI — 

Bases para a inovação educativa‖, Gravatá, et. al. (2013) vai chamar de ―viagem à 

escola do século XXI‖, Hernando Calvo (2016b) de ―escuela21‖ e veremos que 

Pérez Gómez (2015) vai dialogar sobre a ―Educação na era digital — a escola 

educativa‖, uma perspectiva voltada a realidade do século XXI. As discussões dos 

espanhóis centram-se nas relações contemporâneas, na criatividade das 

experiências e projetos, nos trabalhos colaborativos e na apresentação de exemplos 

que promovem espaço para o conhecimento e da inter-relação à ação cotidiana, 

assim conseguem construir argumentos essenciais que identificam as principais 

características da escola Inovadora. Neste sentido, entendo que é pertinente 

apresentar a definição de Hernando Calvo (2016b) sobre a escuela21, que 

exemplifica bem está questão:  

 
Em uma escuela21, aprende-se com o movimento do corpo, porque é uma 
maneira de manifestar nossa inteligência. É uma escola onde existe mais de 
um tipo de espaço: poltrona, reflexão, intimidade, estudo, diálogo, nuvem... 
e em que todos e cada um deles têm uma configuração estrutural diferente, 
mas dentro de um mesmo projeto. Uma escola na qual os professores 
programam juntos, têm diálogos sobre sua prática na sala de aula e 
compartilham suas experiências em ―colaboratório‖. Uma escola onde os 
alunos se autoavaliam e escolhem o que fazer com seu tempo quando 
passam pela porta a cada manhã, a cada tarde ou quando decidirem uma 
escola com projetos originais e criativos, que nascem do coração de cada 
estudante e que se relacionam com as grandes questões de nosso futuro. 
Uma escola dedicada à compreensão e à criatividade, em que se aprende a 
linguagem do pensamento e das emoções. (HERNANDO CALVO, 2016b, 
p. 11). 

 

Na percepção desta tese, algo semelhante ao relato acima acontece no Chile, 

como discutido por Ferrada (2012), que desenvolve um projeto intitulado ―Enlazando 

mundos”. Pois a intervenção pedagógica do projeto tem como uma das suas bases: 
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[...] en la transformación del aula tradicional de carácter privada (profesor y 
estudiantes) en un aula pública de carácter comunitaria (profesor, 
estudiantes, familiares, universidad, sociedad) a la base de la recuperación 
de la solidaridad social existente en la sociedad chilena en sectores 
caracterizados como vulnerables social y económicamente. (FERRADA, 
2012, p. 24). 

 

Para Ferrada (2012) a gênese e a gestão de “Enlazando mundos”, parte da 

investigação sobre processos de inovação educativa, tendo como característica 

aproximar a universidade da escola e comunidade, sobretudo as que estão em 

situações de vulnerabilidade social e econômica. Outra característica é promover 

ações pedagógicas em que os sujeitos locais ―[...] asuman protagonismo en la 

génesis y desarrollo de los proyectos de innovación que se implementan en este tipo 

de escuela‖ (Ibid., p. 38). A autora aponta que, ao assumir o protagonismo do 

projeto, os sujeitos logram êxito e se empoderam de fato da construção dos 

conhecimentos significativos e que impactam nas suas diferentes realidades e 

singularidades. 

Outra evidencia interessante do projeto “Enlazando mundos” sobre as 

inovações educativas que funcionam, é a sinalização da existência histórica de 

outras experiências em diferentes partes geográficas do mundo que ―[...] muestran 

que las respuestas educativas a los cambios de la sociedad del conocimiento 

pueden ser diversas, siendo más efectivas cuando están de acuerdo con las 

tendencias sociales y responden a la diversidad de cada contexto‖ (FERRADA, 

2012, p. 39). A inovação na educação é o reflexo de movimentos que almejam 

mudanças significativas no modo de ensino-aprendizagem, assim o projeto 

“Enlazando mundo” é mais um exemplo de que é possível construir conhecimento 

em diáspora, porque reúne muitos princípios, já tratados neste texto, e produz 

resultados de práticas voltadas a interdisciplinar e transdisciplinar. 

O Grupo de pesquisa e investigação de Ferrada (2012, p. 39), é um exemplo 

que se constituiu como ―[...] Grupo Interdisciplinario de Investigación e Intervención 

Educativa para la Promoción de la Igualdad Educativa [...]‖, isto é, promove inovação 

educacional em diferentes contextos e realidades escolares e não escolares, são 

ações dinâmicas que de certa forma contribuem para a transformação da percepção 

de que a educação não é apenas disciplinar e fragmentada, mas pode ser 

transdisciplinar. A interação, o movimento, a cooperação, comunicação e construção 

do conhecimento são pilares significativos das ações do ―Enlazando Mundos”. 
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Nesta tese e em especial neste capítulo apresentei alguns exemplos de 

projetos e escolas inovadoras, assim antes de finalizar não posso deixar de 

mencionar as experiências relatadas pelo espanhol Pérez Gómez (2015). Na 

Espanha, ele destaca três escolas: El Martinet, localizada em Ripollet, próximo a 

Barcelona; Nuestra Senõra de Gracia que fica em Málaga; E a escola Trabenco, 

localizada em Madri. O autor também traz exemplos de escolas inovadoras em 

outros países como: High Teach High (HTH) de San Diego cidade do Estado da 

Califórnia nos Estados Unidos; Escola Pesta localizada no Equador, entre outras.  

Assim, como as demais já citadas, são escolas que possibilitam inovação no 

modo de ensino-aprendizagem, trabalham, sobretudo, com problemas reais da vida 

escolar e não escolar, consideram o interesse dos educandos como combustível na 

construção do conhecimento, muitas delas não são escolas que dispõem de grandes 

recursos financeiros e tecnológicos, pelo contrário localizam-se, em sua maioria, na 

periferia dos grandes centros e fazem a diferença com poucos recursos financeiros, 

mas contam com uma boa ajuda de recursos humanos. Além disso, são escolas que 

organizam seus espaços e tempos de modo que os alunos desenvolvam pesquisa e 

construam conhecimentos, compartilhem ideias, projetos, de forma cooperada e 

integrada.  

Peréz Gómez (2015), ao apontar práticas relevantes nos contextos educativos 

de escolas inovadoras, exemplifica alguns destes aspectos quando fala sobre a 

experiência da escola Pesta. Instituição localizada no Equador, fundada em 1977, 

configura uma escola que segue a pedagogia da liberdade e autogestão, isto é, 

apresenta características do modelo da pedagogia não diretiva, por isso: 

 
Proporcionam-se espaços e tempos abertos, flexíveis e atrativos, uma 
organização da vida que requer participação ativa de todos os componentes 
– por exemplo, cada grupo definido pelas atividades escolhidas estabelece 
suas próprias regras de funcionamento e seleciona os tópicos concretos e a 
forma de trabalhá-los – e multiplicam-se as ofertas educativas sem impor 
um plano de estudo fixo e obrigatório. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 173). 

 

O exemplo da escola localizada no Equador é muito semelhante ao da Escola 

da Ponte, inclusive sua diferença de fundação é de apenas um ano, a Ponte em 

1976 e a escola Pesta em 1977. O modo de ensino-aprendizagem de ambas 

escolas, não é impositivo, é realizado através da construção coletiva e integrada, 

tanto na Pesta, como na Ponte acontece autogestão e se aprimoram as ações e 

atitudes autônomas. Além disso, não se trabalha na perspectiva de plano de estudo 
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único, cada um personaliza o seu, na Ponte os alunos organizam um a cada quinze 

dias, mas todos os dias são planificado as estratégias para aquele dia. Ana, na 

entrevista com sua mãe, explica quando pergunto como é o dia a dia dela na escola, 

questiono se ela tem a quinzena pronta e se amanhã já tem a programação do que 

irá estudar ou se ela vai chegar, pensar, planejar, revisar algum assunto, porque 

avaliou necessidades de retomada. Ana e sua mãe dizem: 

 

Ana - é assim, eu tenho todos dias, quase todos os dias, coisas fixam que 
são do Núcleo. Por exemplo, amanhã para toda escola tem assembleia e 
responsabilidade, ou seja, todos os alunos vão pôr no dia, assembleia e 
responsabilidade. Só que fora isso a gente que escolhe livremente, claro 
que a gente vai ver os professores que estão no espaço, se a gente precisa 
de uma avaliação, vou fazer uma avaliação de ciências, mas se tem o 
professor de história, geografia e português daí não dá, porque tu não pode 
ficar transitando assim aqui dentro, então tu planifica a quinzena na 
prova, mas todos os dias não. (Entrevista com a mãe da Ana, participação 
de Ana, dia 01 de março de 2018, grifo meu). 

 

Na sequência pergunto — Mas é de acordo, por exemplo, no começo do dia 

você organiza o plano do dia? Ana — Sim. Na quinzena é de quinze em quinze, 

todas as quartas-feiras. A mãe da Ana também questiona — É toda quarta, então 

tem a primeira quarta é nível intermédio, aí eles conversam como anda a quinzena e 

tal, e tem material nesse intermédio ou só na quinzena? Ana responde —Tem nas 

duas. Mãe de Ana ainda complementa: 

 
Tem, se precisar de uma caneta alguma coisa também. É tipo uma reunião 
com o tutor, mas com todo mundo, todos os tutorados e no fim de semana, 
fechamento da quinzena e abertura da próxima, onde eles vão organizar 
tudo que vão aprender na próxima e uma avaliação pessoa, outra em grupo 
da semana toda. Eu estou orientando muito a Nina para colocar tudo no 
papel, então, uma chateação com um amigo do grupo que não quer fazer o 
que, Nina coloca no papel, olha o amigo tal não tá, porque tudo isso é 
documento. Tudo é documentação. (Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 
de março de 2018). 

 

No relato de observação do Núcleo de Consolidação anotei uma pequena 

consideração de uma aluna que também representa essa ideia de liberdade e 

autonomia. “Segundo relato de aluna. Eles podem estudar o que 

quiserem, é mais fácil estudar as disciplinas que os 

professores estão na sala para poder sanar as dúvidas se 

surgirem” (Relatos de observação do Núcleo de Consolidação, dia 05 de março 

de 2018). 
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Com base na fala de Ana e de sua mãe e no relato de observação, pode-se 

esclarecer a forma de organização do modo de ensino-aprendizagem, sendo que, ao 

mesmo tempo em que o aluno é livre para tomar suas decisões sobre o que e como 

quer aprender, estes também seguem orientações e mediações dos professores, 

bem como, compartilham de funções comuns e de responsabilidades em grupo, 

como a assembleia e outras tarefas necessárias. Realmente, analisando as 

perspectivas das falas, as leituras sobre as escolas inovadoras, tudo leva ao 

entendimento de que estamos diante de um contexto que é diferente do tradicional, 

isso é fato. Contudo, ao observar, ficam algumas dúvidas a respeito desta 

organização e de sua efetividade na construção dos conhecimentos, pois em alguns 

momentos tive a impressão de que essa cultura organizacional não é contemplativa 

a todos, visto que, percebi o desinteresse de alguns alunos. Também observei que, 

muitos, na tentativa de estabelecer produção de pesquisa, utilizavam os recursos 

como um instrumento de cópia e cola. Assim descrevo no relato ―[...] outro grupo 

com dois alunos ao que me parece não estão produzindo, ficaram 

um bom tempo sem fazer nada, depois preencheram uma ficha de 

uma valência (disciplina) não consegui ver qual” (Relatos de 

observação do Núcleo de Consolidação, dia 05 de março de 2018). Na continuidade, 

outro relato de observação:  

 

Dois meninos no computador estão desenvolvendo um 

trabalho sobre energias renováveis. Eles pesquisam, leem 

textos da internet, discutem entre si e escrevem nos 

slides do Power Point, incluem imagens que também são 

retiradas da internet. Um deles abre o Paint, desenha as 

camadas da terra, explica para o colega com propriedade. 

Também realizam um copia e cola da Internet, recortando 

fragmento de textos. (Relatos de observação do Núcleo de 

Consolidação, dia 05 de março de 2018). 

 

Não cheguei acompanhar a conclusão e a apresentação do trabalho dos 

meninos, mas fiquei questionando-me sobre a aprendizagem neste processo. 

Observei sim a autonomia, a liberdade, a responsabilidade, um pouco de criatividade 

na construção do trabalho, notei que um dos meninos era mais crítico, explicou para 

o colega e se posicionou com base no que leu e compreendeu dos textos 

pesquisados. Até pode ser que, no fim do trabalho, eles tenham citado a fonte de 

pesquisa e acredito que isso tenha ocorrido, porque é um requisito do perfil de 



219 

transição do Núcleo da Consolidação para o Aprofundamento, o qual se refere a 

pesquisa e ao uso das Tecnologias da informação e comunicação (TIC): 

 
 
Pesquisa 
É capaz de procurar informação em diversos recursos/fontes. Recolhe-a, 
criticamente, trata-a construindo conhecimento e divulga-a. 
TIC 
Utiliza o processador de texto e pesquisa na Internet. 
A análise do dispositivo acima terá claramente em consideração não 
só o nível de desenvolvimento e de maturidade do aluno, mas idem as 
suas características individuais. (ESCOLA DA PONTE - Perfil de 
transição do Núcleo da Consolidação para o Aprofundamento, S/A, S/P) 

 

É notório que, no contexto da sala de aula da Ponte, estive diante de uma 

situação de inovação. Quando imaginaria estar em um espaço, no qual alunos 

estariam organizados por grupos de estudos e de interesses, com diferentes faixas 

etárias e sem o quadro cheio de conteúdos e com mais de um professor na sala? 

Até aquele momento sempre tive um outro conceito mental de sala de aula e de 

escola, claro que já havia lido algo sobre escolas que inovavam e, no início da 

graduação em 2004, presenciei uma palestra do professor José Pacheco em Santa 

Maria em que ele falava sobre a experiência da Ponte. Mas confesso que sempre 

desconfiei da efetividade deste tipo de cultura organizacional.  

Com esta reflexão, dou início à próxima seção. Nesta altura o leitor desta tese 

já conhece um pouco sobre a Escola da Ponte, mas assim como eu, ainda tem 

dúvidas e questionamentos sobre a forma de construção do conhecimento nesta 

instituição. Cabe dizer, que a experiência da Escola Básica da Ponte revela muitos 

detalhes sobre o processo de estruturação organizacional, o que faz dela, um 

modelo inovador.  

 

5.2.2 A experiência da Escola Básica da Ponte: um modelo inovador 
 

Para imensa surpresa dos observadores mais desprevenidos, o que 
acontece na Ponte significa uma verdadeira ―revolução coperniciana‖ no 
modo como os professores se posicionam diante dos alunos e os alunos 
diante dos professores e uns e outros diante do currículo. (SANTOS, 2012, 
p. 18). 

 

Santos (2012), em prefácio a obra de Rubem Alves, faz alusão à revolução 

científica da Idade Moderna, realizada por Copérnico, usando-a como metáfora para 

apresentar a revolução que a Escola da Ponte fez na sua cultura organizacional 



220 

escolar ao longo desses mais de 40 anos de trabalhos pedagógicos. Além disso, o 

autor sinaliza pontos importantes para a reflexão e que estão alinhados ao que já foi 

dito nas seções anteriores, como, por exemplo, a relação professor-aluno, aluno-

aluno, currículo-escola-currículo, escola-currículo-mundo. Pontos estes embora 

repetitivos, mas ainda necessários para retomar a análise sobre as im/possibilidades 

na construção do conhecimento em diáspora, considerando a experiência da Escola 

Básica da Ponte. 

Ao considerar a experiência da Escola Básica da Ponte, é importante também 

reconhecer que estamos diante de um novo tempo-contexto que apresenta 

possibilidades inversas ao modelo de organização escolar tradicional, o qual requer 

uma nova forma de pensar a educação. Partindo dessa compreensão, sugiro que 

consigamos, neste texto, avançar na discussão em relação ao modo de ensino-

aprendizagem, superando as limitações da disciplinaridade em que fomos formados 

e domesticados, entendendo que a via da transmissão da informação do 

conhecimento, já não é suficiente para atender as novas gerações e os novos 

tempo-contextos em que estamos imersos. Além disso, é plausível que se parta do 

princípio de transição e ao mesmo tempo de interdependência entre o modo de 

produção do conhecimento disciplinar e interdisciplinar, na perspectiva de 

transcender, isto é, de perceber e reconhecer o potencial da transdisciplinaridade no 

contexto da escola inovadora. Para Nicolescu (2000):  

 
A transdisciplinaridade, como o prefixo ―trans‖ indica, diz respeito àquilo que 
está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas 
e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo 
presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 
(NICOLESCU, 2000, p. 11). 

 

Mas, como se pode compreender o mundo presente considerando a unidade 

do conhecimento, se está tese desenvolve a premissa da construção do 

conhecimento em diáspora? Parecem visões antagônicas? Mas na verdade são 

complementares, visto que a construção do conhecimento disperso pode também 

ser determinada pela via da pesquisa e de estudos transdisciplinares. Justamente é 

essa a grande questão apresentada por Nicolescu (2000) e que está em 

consonância com o que venho defendendo nesta tese, a explicação consiste no fato 

de que: 
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A pesquisa disciplinar diz respeito, no máximo, a um único e mesmo nível 
de Realidade; aliás, na maioria dos casos, ela só diz respeito a fragmentos 
de um único e mesmo nível de Realidade. Por outro lado, a 
transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada pela ação de vários 
níveis de Realidade ao mesmo tempo. A descoberta desta dinâmica passa 
necessariamente pelo conhecimento disciplinar. Embora a 
transdisciplinaridade não seja uma nova disciplina, nem uma nova 
hiperdisciplina, alimenta-se da pesquisa disciplinar que, por sua vez, é 
iluminada de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar. 
Neste sentido, as pesquisas disciplinares e transdisciplinares não são 
antagonistas mas complementares. (NICOLESCU, 2000, p. 12). 

 

A compreensão do mundo presente está inserida na complexidade da 

percepção das inúmeras possibilidades de conhecimentos dispersos, isto é, 

contempla os vários níveis de realidade assinalados por Nicolescu (2000). Em 

consequência, entender essa dinâmica significa reconhecer que os movimentos 

históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar imbricam-se às 

políticas curriculares e promovem im/possibilidades na construção do conhecimento 

em diáspora. Impossibilidades quando a cultura organizacional da escola se 

manteve estática, hierárquica, fragmentária, técnica, instrutiva, seguindo políticas 

curriculares prescritivas.  

Já as possibilidades surgem quando a escola opta pela transformação e 

inovação, considerando outras vias que se deslocam através e além das disciplinas, 

uma mudança que não privilegia apenas o conhecimento científico e racional, mas 

que também considera a curiosidade, criatividade, criticidade, bem como, o 

autoconhecimento, a espiritualidade, a emoção e outras formas de expressão que 

conectadas, interligadas, integradas, constroem conhecimento em diáspora. Nesse 

sentido, se consegue problematizar as políticas curriculares prescritivas, instituindo 

políticas curriculares colaborativas, esse conjunto de ações que transformam a 

realidade dos espaços, tempo e modo de ensino-aprendizagem, imprimem uma 

epistemologia de sujeito-mundo. 

Por isso, é necessário nos despirmos de alguns conceitos clássicos sobre o 

contexto escolar e, sobretudo, da forma que vemos, sentimos, ensinamos e 

aprendemos os conhecimentos que estão dispersos no universo. Assim, 

conseguiremos potencializar possibilidades para imaginar, experienciar e, até 

transformar escolas sem sala de aula fixa e padronizada, sem paredes, sem muros, 

sem provas, alunos que organizam seus roteiros de estudos e planejam as 

atividades que irão desenvolver ao longo do dia. Professores que assumem uma 

nova metodologia, a de orientar para a autonomia, e que trabalham com práticas 



222 

pedagógicas personalizadas, na qual o ensino e o conhecimento são construídos em 

cooperação com os educandos em núcleos de aprendizagem. A escola assume 

outra cultura organizacional de espaço, tempo e modo de ensino-aprendizagem. 

Moraes (2015) acredita que outra possibilidade de inovar seria deslocar a 

ideia tradicional de que a escola é o centro de ensino para a ideia de que pode ser 

um centro de aprendizagem. Assim, tornar-se-ia um espaço de cooperação, no qual 

não só a figura do professor seria a responsável pelo ensino-aprendizagem, como 

também outras pessoas de diferentes áreas poderiam participar de atividades, 

projetos, oficinas, isso significaria abrir as portas da escola para a comunidade e sua 

diversidade de conhecimentos e recursos, a autora denomina essa possibilidade 

como ―espaços de intercâmbio de experiências e saberes‖ (p. 128). 

 
Logicamente, isso não quer dizer que os professores não fossem 
necessários, mas que simplesmente trabalhariam de outra maneira mais 
diversificada, aberta, flexível, já que seu papel não seria de alguém que 
apenas ministra disciplinas, embora cada um tivesse sua especialidade, 
mas o de colaborador dos processos originais de aprendizagem em que 
cada aluno ou grupo deles estivesse embarcado. A aprendizagem, pois, 
deixaria de ser o produto dessa mecânica de armazenamento mnemônico e 
evocação examinadora para se converter em um processo singular, 
individual e social de caráter construtivo, interativo e cooperativo. 
(MORAES, 2015, p. 129). 

 

Com base nas minhas observações percebi que na Escola da Ponte há esse 

―caráter construtivo, interativo e cooperativo‖ citado pela autora, além disso, os 

Orientadores Educativos integram a equipe de forma que não haja uma sobrecarga 

disciplinar ou uma hierarquia autoritária e dominadora de sobreposição de uma área 

a outra, visto que na Ponte não se ministram disciplinas, se projetam possibilidades 

de ensino-aprendizagem em Núcleos de estudo e pesquisa, já falei algumas vezes 

sobre os Núcleos de Iniciação, Consolidação e Aprofundamento. É estabelecida, 

também, uma política curricular colaborativa, que visa articular os alunos, 

Orientadores Educativos, família, escola, comunidade e conhecimentos. Sobre essa 

articulação, o Regulamento Interno da Ponte expõe: 

 
1. Para além de articularem permanentemente a sua ação no âmbito dos 
Núcleos de Projeto que integrem, numa lógica de trabalho horizontal, os 
Orientadores Educativos deverão ainda, numa lógica de trabalho vertical e 
transversal, nas respetivas Dimensões (Anexo IV), articular 
construtivamente a sua ação com os colegas dos demais Núcleos, por 
forma a garantir a coerência e a qualidade dos percursos de aprendizagem 
dos alunos à luz do Projeto Educativo da Escola. (ESCOLA BÁSICA DA 
PONTE, Regulamento Interno, s/a, p. 2). 
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O Regulamento Interno da Ponte faz referência à articulação de seis 

dimensões curriculares, com o intuito de desenvolver o linguístico, o lógico-

matemático, o naturalista, o identitário, o artístico, o pessoal e, o social, ou seja, 

dimensões que perpassam pelo modo de ensino-aprendizagem atrelados, também 

ao domínio tecnológico ―[...] entendido numa perspectiva eminentemente transversal 

e instrumental, e o domínio afetivo e emocional‖ (ESCOLA DA PONTE, 

Regulamento Interno, s/a, p. 3), o que subentende uma perspectiva transdisciplinar. 

Essas dimensões estão vinculadas a uma mudança epistemológica sujeito-mundo, 

sobretudo, a do professor e alunos, que assumem uma nova postura frente ao 

desenvolvimento e ampliação destas dimensões que se conectam ao todo, sendo 

contexto escolar e não escolar construindo uma representação e significação de 

mundo e realidade.  

O professor Luiz Henrique quando relata sua experiência de trabalho no 

tempo dos oito anos em que esteve na escola, descreve um pouco sobre o processo 

de articulação e de pertencimento na elaboração de políticas curriculares 

colaborativas, principalmente quando diz — “tudo é decidido entre nós, o projeto 

sempre foi decidido entre nós, a forma sempre foi discutida nas nossas reuniões” 

(Entrevista com o professor Luiz Henrique, dia 02 de março de 2018). Ele menciona 

exatamente as questões que estão presentes no Regulamento Interno da Ponte, 

referentes ao trabalho pedagógico e ao envolvimento integrado com as reuniões de 

equipe, de Núcleo e de dimensão: 

 
[...] o nosso trabalho pedagógico é de acordo com o projeto pedagógico e 
tem que cumprir aqueles projetos pedagógicos, obviamente tudo é 
decidido entre nós, o projeto sempre foi decidido entre nós, a forma 
sempre foi discutida nas nossas reuniões. Havia sempre reuniões 
semanais, acho que às quartas-feiras, se não me engano, em que tinha 
todos os núcleos, tinha a reunião de equipa, tinha a reunião por núcleo, 
ou seja, só a iniciação, só a consolidação, só o aprofundamento e tinha 
reunião por dimensão também, isso está no projeto pedagógico. 
O da dimensão tem a ver com a dimensão lógica-matemática, a dimensão 
artística, a dimensão naturalista que entrava a história e mais algo que não 
lembro, geografia também. Então era por dimensão. Então nós tínhamos 
essas reuniões ou, às vezes, separado, obviamente para direcionar todo o 
nosso trabalho. (Entrevista com o professor Luiz Henrique, dia 02 de março 
de 2018, grifo meu). 

 

Quando o professor Luiz Henrique menciona projeto pedagógico, está se 

referindo ao Projeto Educativo da Ponte e também faz algumas menções sobre seu 

Regulamento Interno. A partir de sua fala, podemos perceber a mudança 
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epistemológica, a qual fiz referência anteriormente. Essa mudança não está 

implicada no fato do professor negar sua especialização, nem mesmo de 

marginalizar o conhecimento da teoria científica, mas significa transcender o seu 

entendimento na perspectiva de contemplação da integralidade da sua prática e, 

para isso, é necessário rever constantemente a sua metodologia de trabalho, 

buscando novas estratégias, novas dinâmicas e novas formas de trabalho. Entre 

elas, o trabalho individual, cooperativo, disciplinar, interdisciplinar e, sobretudo, 

transdisciplinar. Essa inter-relação é perceptível na descrição do professor Luiz 

Henrique, pois na Ponte, há momentos específicos para os encontros, estudos e 

discussões sobre o modo de ensino-aprendizagem. Além disso, a cultura 

organizacional escolar é parte destas reflexões e decisões, que são sempre 

coletivas, ou seja, há uma consciência sobre o processo de construção do 

conhecimento que é indissociável de todas essas questões sinalizadas.  

Em relação ao modo de ensino-aprendizagem interdisciplinar e 

transdisciplinar e conceito sobre escolas inovadoras, na entrevista com a mãe de 

Ana, na continuidade de nossa conversa, falávamos que, no Brasil, quando se 

menciona a Escola da Ponte, logo se associa a palavra inovação, uma escola 

inovadora com a percepção de que existe uma proposta educativa voltada a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, perguntei a Ana e sua família se 

eles consideravam que uma escola inovadora é aquela que necessariamente 

trabalha na perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar ou se é inovadora por 

algum outro motivo? Na sequência das falas, a mãe da Ana declara a sua opinião:  

 
Eu acho ela super inovadora, acho que ela funciona, o peso do ensino 
tradicional em todo o mundo. A escola da ponte tem coisas assim que me 
apavoram, você vai ver amanhã na assembleia (alguém interrompeu) e 
você vai ver que interessante os assuntos que eles discutem, é 
emocionante. Está mal, tem um barulho no refeitório, daí levanta um aluno e 
fala, porque a troca esperada não sei o que e eles falam sem parar e depois 
falam “qual é a solução?” “eu acho que deveria fazer isso” “aquilo‟‟ “quem é 
contra” “quem é favor” “quem se absintem”. O que for decidido virar lei da 
escola e tem que ser seguido e isso foram eles que escolheram, não foi um 
professor que disse que agora não pode mais ir no pátio, entendeu. 
(Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018, grifo meu). 
 

E Ana complementa, exemplificando que: 

 
Foram os alunos que chegaram à conclusão de dividir o campo, porque a 
gente tem um campo de futebol grande atrás da nossa escola que é tanto 
da nossa quanto da outra. Então tinha uma “rixa”, porque estavam os 
alunos da nossa escola jogando bola e os outros passavam no meio 
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jogando basquete e tipo, atrapalhava daí, ás vezes tem educação física, 
tem que jogar um jogo e então dividiram, um dia a escola deles outro dia a 
nossa e para não ficar separado, porque tem gente que tem amigos da 
outra escola, tem dias intercalados. Vamos fazer um jogo: a escola deles 
contra a nossa. (Entrevista com a mãe da Ana, participação de Ana, dia 01 
de março de 2018). 

 

Nesse momento eu interrompo e me manifesto dizendo o quanto isso é 

interessante, aproveito e pergunto — Mas foram vocês que decidiram isso? E Ana 

diz—Sim e em seguida a sua mãe complementa —―Tem mais uma coisa que eu 

acho inovador, que eu não sei se tem nas outras escolas, mas nessa tem, que são 

as responsabilidades. Então a Ana ano passado era responsável pelos livros e 

jardins né Ana? ” (Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018, grifo 

meu). A mãe de Ana quando menciona as responsabilidades, está se referindo a um 

dispositivo pedagógico da Ponte, o qual promove uma espécie de resolução de 

problemas cotidianos e estimula o desenvolvimento de tarefas práticas individuais e 

coletivas, como por exemplo, cuidar do espaço de leitura, murais, jardins, redes 

sociais, jornal da escola, entre outras tarefas que podem emergir.  

Inevitavelmente não consigo esconder meu entusiasmo com a nossa 

conversa e pergunto — Mas tudo isso é decidido por vocês ou alguém diz o que são 

as responsabilidades de cada um? Ana responde —“É como o tutor, a gente põe 

três opções para ser o professor tutor e fica um né, porque três seria meio ruim. 

Cada tutor tem nove alunos e vão intercalando. E com as responsabilidades é a 

mesma coisa, eles dividem e você vai para uma depois outra‖. Retomo a pergunta 

— Você é quem escolhe a responsabilidade e o tutor? Ana, afirma, “sim” e na 

sequência a sua mãe complementa: ―E todos os alunos tem responsabilidades, 

inclusive os pequenos. Mas, eu acho tudo isso inovador” (Entrevista com a mãe 

da Ana, participação de Ana, dia 01 de março de 2018, grifo meu).  

Nestes recortes das falas de Ana e de sua mãe, fica evidente o entendimento 

sobre as responsabilidades e essencialmente a forma como tudo se organiza, 

emergindo um mecanismo fundamental que está intrínseco ao conceito de escola 

inovadora — autogestão, correlacionada aos princípios democráticos. Para Moreira 

(2012, p. 37) a autogestão: 

 
[...] é um processo holístico onde a somatória das partes é o resultado de 
esforços simultâneos e direcionados para se chegar a um todo, a um 
resultado global. Cada trabalho realizado tem seu grau de importância e se 
reflete na totalidade. 
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Percebi que o dispositivo pedagógico, denominado responsabilidades, tem 

esse efeito na Ponte, visto que ele articula grupos, propõe situações que precisam 

ser conduzidas no coletivo, mas que também dependem da integração de cada um 

no processo. É um movimento, que ao mesmo tempo em que compartilha 

conhecimentos, também gera reflexões e superação de possíveis obstáculos, 

porque também se torna um processo de socialização e de prática. Além disso, o 

referido dispositivo pedagógico imprime uma estratégia que desenvolve a 

proatividade dos sujeitos envolvidos. Entendo que as responsabilidades na Ponte 

geram possibilidades de construir conhecimentos em diáspora, porque promovem 

situações de ensino-aprendizagem em espaços nos quais os alunos interagem com 

objetos e fenômenos que promovem um processo de recriação, criação e de 

transformação, bem como, favorecem a pesquisa e o próprio processo criativo.  

Por exemplo, a mãe da Ana menciona a responsabilidade de cuidar o jardim, 

um conhecimento disperso que ao mesmo tempo está integrado ao mundo dos 

alunos, é um espaço que faz parte do contexto da escola. O jardim não está nos 

programas e na lista dos conteúdos das escolas tradicionais, porque são apenas 

jardins, já na Ponte eles são fenômenos de ensino-aprendizagem. O conhecimento 

se constrói na responsabilidade de cuidar, visto que, os alunos necessariamente 

precisam descobrir algumas noções práticas sobre plantas, solo, fotossíntese, 

nutrientes, ecologia, sustentabilidade, ciclo da água, entre outros tantos, só para 

mencionar alguns dos saberes intrínsecos ao fato simples de cuidar de um jardim. É 

perceptível quantos saberes se cruzam, se conectam e se integram na perspectiva 

de ensinar e aprender com a vida na experiência cotidiana. Na escola tradicional, a 

ecologia seria apenas mais um conteúdo abstrato para memorizar e depois talvez 

esquecer.  

Neste sentido, me recordo de uma crônica de Rubem Alves (2012, p. 63) que, 

coincidentemente, também aborda exemplos de ensino-aprendizagem na Escola da 

Ponte, comparando um conhecimento de um programa escolar e um conhecimento 

que se constrói na e com a vida. Assim, ele escreve: ―Esse é o destino de toda 

ciência que não é aprendida a partir da experiência: o esquecimento. Quanto à 

ciência que se aprende a partir da vida, ela não é esquecida nunca. A vida é o único 

programa que merece ser seguido‖. Isto é, a vida é uma imensa variedade de 

conhecimentos dispersos que quando se potencializam na conectividade passam a 

integrar significados sobre a nossa própria realidade.      
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O conhecimento disperso passa a integrar a realidade dos envolvidos se 

conecta a outros saberes e gera outros conhecimentos. Ana, em nossa conversa, 

relata as responsabilidades sobre o cuidado com o espaço de leitura como, por 

exemplo, organizar os livros nas estantes separando os didáticos dos paradidáticos, 

arrumar uma capa, ou até atualizar os índices, isso em tom de simplicidade, mas em 

minhas analises observei que está ação pedagógica faz com que os alunos tenham 

consciência sobre o trabalho, pesquisa, estudo e comprometimento consigo e com o 

coletivo. Ademais, este modo de ensino-aprendizagem, com certeza não consta em 

nenhum programa da escola tradicional.  

Ainda sobre o conhecimento em diáspora, na entrevista, perguntei a família o 

que eles achavam sobre isso, se entendiam que o conhecimento é algo que está 

disperso em movimento em todos os lugares ou se é algo que se concentra e depois 

se fragmenta? E a mãe de Ana respondeu de uma forma muito simples, inesperada 

e interessante: “Eu acho que a própria assembleia já é uma grande resposta 

para isso que você está perguntando. Na assembleia eles discutem tudo, da 

coisinha mais boba até a mais importante, todas as regras da escola foram 

elaboradas na assembleia” (Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018, 

grifo meu). 

A resposta da mãe de Ana resume bem o entendimento sobre construir 

conhecimento em diáspora, ela fala de uma estratégia pedagógica que utiliza 

conceitos de cidadania e de democracia, que perpassam a elaboração de leis, 

regras e de gestão sobre assuntos pertinentes ao cotidiano dos próprios estudantes. 

Se há conflitos na assembleia, abre-se o debate, avalia-se os pontos fortes e os 

fracos, se faz uma reflexão sobre os envolvidos e se discutem soluções. Pronto, um 

conflito se transformou num grande tema que possibilitou ensino-aprendizagem, não 

foi necessária uma aula com professores específicos de filosofia e sociologia, esses 

entendimentos estavam implícitos.  

Recordo que no dia da minha observação na assembleia o meu 

encantamento era algo inexplicável, eu anotei cada detalhe, fiquei realmente 

impressionada com a organização e autogestão dos alunos, o respeito de cada um, 

o silêncio, a escuta, os apontamentos e as discussões, sem contar o processo de 

avaliação, pois eles também o fazem. Na assembleia do dia dois de março de 2018, 

os alunos: 
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Comentaram e avaliaram a participação da escola no fórum 

Educa. O aluno desafiado separou um fragmento de uma 

obra e leu, instigou os alunos a ler Ulisses. Alunos 

comentam a leitura. Parabenizam a escolha. Depois outro 

aluno será desafiado!  

Próxima pauta – Carnaval – avaliação. Festividade que 

ocorreu na escola. (OBS: a mesa sabe o nome de todos do 

auditório); 

Próxima pauta – Partilha das alunas sobre as “fadas 

verdes” apresentação em PowerPoint, são poemas, três 

alunas realizam a apresentação da pesquisa e a leitura 

dos poemas: “a amiga da china”, “o amor”, “a garça”, 

“felicidade”, “alegre menina”, “a borboleta”. Os alunos 

comentam, dão sua opinião e parabenizam o trabalho, 

avaliando positivamente a escolha dos poemas;  

Pauta xadrez – avaliando o festival e a participação da 

escola;  

Seção dos Avisos. (Relatos de observação da assembleia, 
dia 02 de março de 2018). 

  

 Realmente a mãe da Ana tinha razão, a assembleia foi ―uma grande resposta‖ 

para a minha pergunta. Vejamos a construção do conhecimento em diáspora, os 

alunos avaliaram a participação deles e a representação da Escola em um fórum 

que aconteceu na cidade do Porto, trouxeram fotos e compartilharam com toda a 

escola, já que nem todos puderam participaram do fórum. Neste aspecto se 

constroem distintos conhecimentos da vida prática, experiências que vão além das 

disciplinas, são transcendentes, porque são concretas. Isto é, os alunos vivenciaram 

a experiência de socializar as práticas desenvolvidas na Escola, bem como se faz na 

Universidade.  

Na sequência compartilharam conhecimentos sobre literatura, de modo que o 

menino leu apenas um fragmento que mencionava as aventuras de Ulisses, ele 

podia ter falado da obra toda, mas não o fez, a intenção não era essa, e sim 

despertar a curiosidade dos demais colegas, incentivar a leitura, a pesquisa, o 

estudo. Recordo que um menino mencionou na assembleia que havia ficado curioso 

e que iria aprofundar a leitura. 

 Depois da literatura, os alunos passaram a falar sobre a cultura e a arte do 

Carnaval, avaliaram a festividade que ocorreu na Escola, pontuaram os pontos 

fracos e fortes, bem como, avaliaram a participação e se o evento deveria 

permanecer no calendário escolar.  

Na sequência as ―fadas verdes‖, título dado ao projeto de três meninas, as 

quais demonstram interesse e curiosidade pela ficção das fadas, se apropriando de 

um tema de interesse e curiosidade e associaram a literatura trazendo a partilha 
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poemas. Com certeza, o grupo não precisou receber essa tarefa de pesquisa e de 

leitura por parte de nenhum professor, o interesse das alunas foi movido pela 

curiosidade e descoberta, promovendo a construção deste conhecimento que até 

então estava disperso e em movimento no campo dos saberes do mundo.  

Freire (1996, p. 88) diria que essa prática ―educativo-crítica‖ desenvolveu uma 

―promoção da curiosidade espontânea para a curiosidade epistemológica‖, além 

disso, propiciou a liberdade de escolha e atitudes autônomas, possibilidades de 

expressar-se e de crescimento pessoal e coletivo, características essenciais para 

uma Escola Inovadora. 

Nesta mesma perspectiva de abordar o conceito de inovação e de me 

aproximar da experiência da Escola da Ponte, na intenção de perceber se é um 

modelo inovador, em conversa como o professor Luiz Henrique em uma das minhas 

perguntas explico que na tese falo sobre a inovação e digo que este assunto tem se 

tornado recorrente nas pesquisas, nas quais surgem exemplos de escolas 

inovadoras, educação inovadora. Então o questiono como se pode compreender 

uma escola inovadora e se a Escola da Ponte possuí essa perspectiva? O professor 

Luiz Henrique traz elementos interessantes em sua resposta, ele diz: 

 
Então, antigos pedagogos já fizeram trabalho, por exemplo, o Freinet tinha 
um trabalho e a Ponte baseia-se muito no trabalho do Freinet. O que eu 
quero dizer é que há quantos anos foi que o Freinet já trabalhava as 
questões com os alunos, outro exemplo, quando nós falamos da educação 
clássica, Platão, Aristóteles, eles davam aulas para os seus discípulos? 
Eles não davam aula, eles conversavam com os alunos, eles puxavam os 
alunos do conhecimento e nós estamos a falar em inovação 
(incompreensível). 
Eu lembro de uma reunião com o Pacheco, que o Pacheco entrou num 
colega com um termo desse como escola inovadora e tal, e o Pacheco até 
sorriu porque não estão fazendo nada de novo. Nós estamos é a dar 
uma reconfiguração, agora de novo? É tipo assim, eu lendo o trabalho do 
Freinet eu me revi um trabalho que a (incompreensível) fazia, e acha que é 
um trabalho fantástico que ele trabalhava, ele trabalhava os temas que ele 
queria desenvolver, ele trabalhava praticamente com elas. Tem um vídeo 
dele só que eu não consegui, vídeo dele com crianças no campo a 
trabalhar, e ele trabalhava os temas ali, o conhecimento ali, essa que é a 
questão. Agora falar que o trabalho do Freinet (incompreensível) ou seja, 
que na Ponte nós estamos a fazer e que é novo isso, é inovador, é 
diferente, é reconfigurar essa pedagogia. (Entrevista com o professor 
Luiz Henrique, dia 02 de março de 2018, grifo meu). 

 

O professor Luiz Henrique faz uma síntese coerente. Realmente se percebe 

na Ponte uma reconfiguração da pedagogia de Freinet e esse olhar se clarifica 

quando, na análise, faço a triangulação da fala do professor, com as anotações de 
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campo e o referencial teórico. Neste momento os dispositivos pedagógicos 

observados na Ponte passavam a ter outro sentido, o que em um primeiro momento 

me pareceu uma inovação própria da Ponte, na verdade exemplificava as técnicas 

de Freinet da Escola Moderna.  

Por exemplo, existe na Ponte um dispositivo pedagógico denominado: Texto 

Livre, pelo qual ―[...] os alunos escrevem textos sem que os orientadores educativos 

fixem as normas do mesmo (tema, número de linhas etc.)‖ (PACHECO, 2015, 

p. 172). A expressão ―Texto Livre‖ é uma técnica de Freinet ―[...] é como a sua 

designação indica, um texto que a criança escreve livremente, quando tem desejo 

de o fazer, em conformidade com o tema que a inspira‖ (FREINET, 1973, p. 60). O 

professor Luiz Henrique disse “não estão fazendo nada de novo. Nós estamos é a 

dar uma reconfiguração”. A expressão reconfigurar resume as estratégias e algumas 

das práticas observadas na Ponte, Freinet (1973) já sinalizava algumas técnicas 

para a consolidação da Escola Moderna, o que a Ponte fez foi colocar essas 

técnicas em prática aliadas a outras pedagogias que também contribuíram para a 

inovação educativa. 

Freinet (1973, p. 53) foi um defensor da indissociabilidade da escola e da vida 

e com sabedoria deixou um recado fundamental: ―Não entra na cabeça de ninguém 

a ideia de que a criança, com as suas próprias experiências e os seus 

conhecimentos diversos e difusos, tem também alguma coisa para ensinar ao 

professor‖. A Escola da Ponte, entendeu a importância deste recado e, pôs em 

prática o respeito e a cumplicidade para com os alunos, assim, passaram a construir 

uma relação de cooperação e não mais de autoritarismo e hierarquia. O professor da 

Ponte compreendeu a importância do seu papel e abandonaram o modelo mental da 

escola tradicional, incorporando os mecanismos que estruturam e organizam a 

Escola Inovadora.   

Na Ponte, o Orientador Educativo é uma figura que agrega uma postura de 

pesquisador, de orientador, mediador e seu papel não é de um simples profissional 

que transfere conhecimentos. Dessa forma, assume-se uma autonomia profissional, 

a qual contribui na formulação das políticas curriculares e fomenta a participação 

coletiva. Isso ocorre porque, ―os orientadores educativos que integram a equipa de 

projeto são solidariamente responsáveis por todas as decisões tomadas [...]‖. 

Ademais o Projeto Educativo da Ponte sinaliza uma organização do trabalho em que 

há uma ―[...] integração do aluno na comunidade escolar onde conhece e é 
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conhecido por todos os pares, orientadores e demais agentes educativos‖ (ESCOLA 

BÁSICA DA PONTE, Projeto educativo, s/a, p. 5). Essa relação também é 

processual e avaliada constantemente. Sobre esse processo de reflexão e 

autoavaliação do trabalho desenvolvido na Ponte, o professor Luiz Henrique 

exemplifica: 

 
Eu quando tinha que me reunir eu me reunia mais com o núcleo da 
iniciação, e também a minha dimensão é a dimensão artística, educação 
que estava ligada a dimensão da (incompreensível). 
Aqui óh, funcionava às quartas feiras na parte da manhã, era um momento 
em que nós trabalhávamos com os alunos, para ver como estava o 
decorrer do trabalho, percebíamos também não só no dia a dia, mas 
naquele dia mais no resolver de como estava a aprendizagem daquele 
aluno. Era aí um momento também que se fosse necessário marcava 
reunião com os pais, mandava recado para os pais e trabalhava 
especificamente determinadas temáticas com eles, eles acabavam o 
trabalho que tinham para fazer (incompreensível). (Entrevista com o 
professor Luiz Henrique, dia 02 de março de 2018). 

 

O professor Luiz Henrique, está referindo-se as reuniões de equipes, núcleos 

e também as reuniões que ocorrem todas as quartas-feiras pela manhã, momento 

em que os alunos organizam seus planos de estudos e de trabalho, discutem novas 

estratégias e pontuam as dificuldades e os avanços de aprendizagem. Além disso, 

se comprometem com novas metas, em cooperar com o grupo, ajudar os colegas, 

por fim, assumem novas responsabilidades.  

O professor Luiz Henrique também menciona as estruturas educativas que 

estão balizadas por: Núcleos de Projeto (são três Núcleos – Iniciação, Consolidação 

e Aprofundamento, estes são a primeira instância de organização pedagógica do 

trabalho de alunos e Orientadores Educativos e estão envoltos pela articulação 

curricular constituída nas seis dimensões); Coordenadores de Dimensão (Orientador 

Educativo com no mínimo um ano de experiência no Projeto); Equipa de Núcleo 

(composta por uma equipe de Orientadores Educativos escolhidos pelo Conselho de 

Gestão); Integração e Transição entre Núcleos (versa sobre a transição entre os 

Núcleos Iniciação, Aprofundamento e Consolidação sob o aval do Conselho de 

Projeto); Tutoria (Tutor escolhido pelo aluno e designado pelo Coordenador de 

Núcleo, isto é, o Tutor é um Orientador Educativo de um respectivo Núcleo); 

Assembleia de escola (integram a assembleia os alunos da escola e podem 

participar Orientadores Educativos, demais profissionais da educação, pais e 

responsáveis). E, por último, a estrutura educativa denominada — Responsabilidade 
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(são grupos formados por Orientadores Educativos e alunos que assumem 

determinadas responsabilidades individuais e coletivas).  

A fim de exemplificar a cultura organizacional do Projeto Fazer a Ponte, 

elaborei a figura 13 que representa a circularidade da estrutura educativa. 

 
 
Figura 13 – Estruturas Educativas da Escola Básica da Ponte 

 

 
  

Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises documentais da Escola Básica da Ponte. 

 
 
A figura não tem intensão de representar uma hierarquia ou sobreposição 

entre uma estrutura educativa sob a outra, foi elaborada para fins de exemplificação 

de uma sequência circular e contínua, sendo que cada estrutura educativa tem o 

mesmo nível de importância, por isso a figura não indica uma única direção.  

Neste sentido, o Regulamento Interno da Ponte esclarece que as estruturas 

educativas no que tange a organização pedagógica não oferecem ―[...] prejuízo da 

coerência e estabilidade do percurso escolar dos alunos e do trabalho solidário em 

equipa dos Orientadores Educativos, o Projeto Fazer a Ponte organiza-se por razões 

de operacionalidade, em diferentes estruturas educativas‖ (ESCOLA DA PONTE, 

Regulamento Interno, s/a, p. 1). Na cultura organizacional da Escola Básica da 
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Ponte, além das estruturas educativas, também são constituído alguns órgãos de 

direção, gestão e administração da escola. 

Ao total são cinco órgãos da Escola: Conselho de pais também denominado 

de encarregados de Educação ―[...] é a fonte principal de legitimação do Projeto [...]‖ 

(ESCOLA DA PONTE, Regulamento Interno, s/a, p. 6), quem compõe este Conselho 

são os pais e responsáveis pela matrícula do aluno, escolhendo a Escola e 

assumindo o compromisso com o Projeto. Além de, comprometer-se a ―[...] defende-

lo e a promovê-lo [...]‖ (ESCOLA DA PONTE, Projeto Educativo, s/a, p. 6). Esse 

Conselho já foi mencionado pelo professor Luiz Henrique e pela mãe da Ana, ambos 

disseram que é um órgão muito participativo e integrado à Escola, quando 

necessário é acionado para a resolução de problemas escolares. A mãe da Ana 

inclusive afirma que é muito atuante, ela diz que “a escola faz tudo para trazer o pai 

para a escola [...]”, “[...] a gente participa muito, tudo, tudo que acontece na escola 

eles chamam [...]”(Entrevista com a mãe da Ana, dia 01 de março de 2018), depois 

na sequência ela explana, se ocorre uma atividade de debates com pesquisadores, 

um seminário, uma viagem de estudo, tudo isso é discutido no Conselho que tem 

poder deliberativo. Em relação a aproximação Escola – família – Tutor – Orientador 

Educativo, o professor, Luiz Henrique, traz um relato interessante em que se 

observa uma integração destes com o propósito de qualificar a educação: 

 
A aproximação da família com a escola da Ponte sempre foi uma coisa 
muito próxima, por que a escola era uma escola de portas abertas, ou 
seja, os pais tinham liberdade de entrar na escola a qualquer momento. 
Na parte da manhã eles entravam na escola normal, cá fora vão até o 
portão, a criança entra e os pais ficam no portão. Na Ponte não, eles 
entravam até o espaço de trabalho deles, davam alguns beijinhos e coisa 
tal, alguns pais querem ficar uns minutos ali e depois cada um ia a sua vez. 
Mas se algum pai quisesse ver algum professor, ele podia estar lá.  
Eu convidada, às vezes, algum pai e falava faz uma aula entra junto 
com a gente, combina, entra junto conosco. É obvio que ao longo do 
tempo, os pais percebiam qual era o “estar” ali, eu vou estar junto, mas 
não vou interferir, eu até vou perceber qual o trabalho que está a se fazer, 
até como está meu filho, mas não vou interferir. Nos dias de tutoria eu tive 
umas quantas vezes pai na minha mesa com os alunos, e eu na minha 
tutoria fiz passeios e tinha pais também comigo. Eu fiz, estou falando do 
meu caso, tenho certeza também que os colegas fizeram, e pra mim a 
relação família é muito importante. (Entrevista com o professor Luiz 
Henrique, dia 02 de março de 2018, grifo meu). 

 

O professor Luiz Henrique entende que a relação escola-família é 

fundamental para o desenvolvimento das práticas educativas, por isso, ressalta o 

quanto é importante o envolvimento no dia a dia, nas viagens de estudos e até 
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mesmo no contexto da sala de aula. Lembrei que, em uma das minhas observações, 

fiquei impressionada com o envolvimento familiar, eram “[...] 15 horas e 20 

minutos quando se abriram as paredes das salas dos Núcleos de 

Consolidação da Ponte, transformando-se num grande salão 

[...]”, sentei entre os alunos e Orientadores Educativos, em frente um menino e 

uma mulher organizavam uma apresentação em um notebook, perguntei para um 

aluno se era uma tutora/orientadora e ele me respondeu que era uma mãe. A mãe 

veio prestigiar o trabalho do filho, mas não era só isso, ela estava integrada naquele 

contexto, entendi que ela ajudou o filho na preparação, estudaram e pesquisaram 

juntos e ―o menino no início da apresentação explica que a ideia 

surgiu quando pai, mãe e ele assistiam a um filme que abordava 

os assuntos sobre a segunda Guerra Mundial, o filme era 

“Dunkirk”” (Relatos de observação do Núcleo de Consolidação, 

dia 05 de março de 2018). A partir daquele momento o aluno demonstrou a 

sua aprendizagem. Fez relações das cenas do filme com os assuntos pesquisados, 

realizou alguns recortes das cenas e no decorrer da explicação contextualizou e 

apresentou outras informações complementares, trouxe algumas imagens extras 

que não eram do filme e que abordavam a expansão de Hitler, e assim, explicou o 

conflito de uma forma clara e interessante. Nas minhas anotações de campo, 

registrei – “preciso assistir este filme” (curiosidade)! (Relatos 

de observação do Núcleo de Consolidação, dia 05 de março de 

2018). 

Chamou-me a atenção que um dos slides com uma cena do filme tinha a 

reprodução do áudio que estava extremamente baixo, mas havia um silêncio 

absoluto, os demais alunos estavam curiosos e atentos à explicação e a tudo. Notei 

que a mãe tinha a intenção de interver, mas não o fez, deixou o filho seguir, mesmo 

nervoso ele manteve uma postura responsável e coerente com o seu propósito de 

compartilhar o conhecimento, outros alunos fizeram perguntas, “[...] um 

Orientador Educativo colaborou com explicações complementares 

e também problematizou trazendo questões para que a turma 

refletisse sobre o assunto, fez contra pontos com problemas 

atuais”. Na sequência os demais alunos teceram alguns comentários, opinaram e 

avaliaram a apresentação – “gostei muito do teu trabalho é um tema 
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que tenho curiosidade” disse um aluno (Relatos de observação do Núcleo de 

Consolidação, dia 05 de março de 2018).  

Uma das Orientadoras Educativas mencionou a importância do trabalho 

realizado a partir de um filme de ficção, disse que “[...] embora seja uma 

obra de ficção é um recurso interessante e uma fonte de 

pesquisa complementar que ajuda elucidar questões através das 

imagens e cenas‖, complementou que a ―pesquisa não se realiza 

apenas nos manuais” (estava se referindo aos livros didáticos) e associou a 

pesquisa com a referência imagética do filme, informando os alunos sobre a 

repercussão na mídia e a “[...] indicação ao Oscar de melhor filme e 

direção, que recebeu a premiação de melhor mixagem de som e 

edição” (Relatos de observação do Núcleo de Consolidação, dia 

05 de março de 2018).  

O que aparentemente parecia um simples trabalho em Power Point sobre um 

filme que foi assistido por uma família em um final de semana qualquer ou em uma 

noite, transformou-se num recurso de aprendizagem e despertou interesse, 

curiosidade, criatividade e criticidade, pois gerou debate e emergiram outras 

questões que englobaram outras áreas de conhecimento. E assim, no meio da tarde, 

próximo a hora de encerrar as atividades, aquele espaço se transformou num 

grande ciclo de ensino-aprendizagem. Confesso, voltei ao Brasil e não me contive, 

assisti ao filme, o resultado? Novas aprendizagens!   

São experiências como esta que fazem a diferença e que transcendem a 

disciplinaridade, porque elas surgem de um contexto prático e que tem significado 

na vida e realidade do aluno. Isto é, não foi necessário um professor ministrar uma 

aula sobre a segunda Guerra Mundial, o professor não precisou designar uma tarefa 

sobre o assunto, foi o interesse do aluno que o levou a pesquisar. Ele conseguiu 

construir conhecimento em diáspora, por um simples motivo – a curiosidade 

movimentou o interesse sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, envolveu a 

família, e o aluno entendeu que o conhecimento sobre tal tema era necessário ser 

compartilhado com os demais colegas. A apresentação em Power Point com o 

resultado da pesquisa, com as informações e com os recortes das cenas do filme 

fizeram emergir um novo cenário de ensino-aprendizagem, mais aberto, flexível, 
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interessante e democrático, uma atividade autêntica representada pela identidade e 

expressividade na visão do aluno e não do professor.  

O conhecimento que, até aquele momento, estava fragmentado passou a 

integrar o universo daqueles alunos, imprimiu significado, provocou envolvimento 

dos demais que participavam como ouvintes, conectou outras perspectivas 

cognitivas, estimulou o respeito e afeto por todos que estavam naquele espaço. 

Ademais, resultou em uma experiência educativa particular e ao mesmo tempo 

coletiva, com pontos fortes e alguns a melhorar e que não ficaram fragmentados, 

logo foram complementados através do monitoramento e orientação dos 

Orientadores Educativos —Tutores que estavam presentes. Pérez Gómez (2015) 

diria que esses profissionais da educação conseguiram: 

 
[...] - desenvolver em si mesmos as melhores qualidades humanas que 
querem provocar nos alunos: entusiasmo pelo conhecimento, 
investigação e curiosidade intelectual, justiça, honestidade, respeito, 
colaboração, compromisso, solidariedade e compaixão; [...] (PÉREZ 
GÓMEZ, 2015, p. 144, grifo meu). 

 
Esse exercício de ensino-aprendizagem só foi possível na Ponte, porque o 

professor não é uma figura revestida de autoridade que detém a verdade sobre o 

conhecimento. É o resultado de um esforço de trabalho em equipe que, mesmo não 

se intitulando interdisciplinar e/ou transdisciplinar, fala por si e demonstra um 

planejamento aberto e flexível de cooperação, promovendo um processo contínuo 

de pesquisa e descoberta, no qual os alunos assumem responsabilidades na 

construção dos seus próprios conhecimentos. A respeito deste processo Moraes 

(2015) refere que: 

 
Até hoje as escolas concedem um tempo desmedido ao que se denomina 
trabalho intelectual ou estudo. Estudar, na escola atual, significa, na 
realidade, memorizar de diversas formas conteúdos que nos são estranhos, 
tendo como utilidade rememorá-los nos exames para que assim se possa 
obter o prêmio da aprovação. 
Na escola criativa do futuro isso já não deverá ser assim, porque 
estudar não seria um joguinho de acertos e adivinhações, mas um 
processo permanente de pesquisa e descoberta ou, se preferir, um 
modo pessoal e autodidático de aprender, com o qual obviamente não se 
excluiria o desenvolvimento da memória, já que essa capacidade estaria 
sempre integrada em todas as atividades. Isso requer um trabalho 
constante de utilização, ensaio e interiorização de estratégias de 
aprendizagem cognitivas e metacognitivas, algo que na escola atual por 
certo quase não existe. (MORAES, 2015, p. 137, grifo meu). 
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A autora apresenta pontos da escola tradicional que ainda permanecem 

ativos no atual contexto educativo e também menciona uma perspectiva futura sobre 

uma escola criativa. Como se pode ver, esse tipo de escola não é apenas mais uma 

projeção, já é uma realidade, são escolas que inovaram e modificaram sua cultura 

organizacional, a Ponte é uma delas. 

Neste sentido, cabe voltarmos às dimensões indispensáveis que contribuem 

para a efetividade deste processo contínuo de pesquisa e descoberta, os órgãos da 

Escola. Outro órgão é o Conselho de Direção, responsável ―pela definição das 

grandes linhas orientadoras da atividade da escola‖, composto por doze membros, 

sendo: três representantes dos Encarregados de Educação, Presidente da Direção 

da Associação de Pais, um representante da autarquia, um representante das 

atividades culturais ou socioeconómicas locais, quatro elementos que constituem o 

Conselho de Gestão, o chefe dos serviços administrativos, um elemento da 

comunidade científica, o Presidente da mesa da Assembleia de Alunos (este 

participa sem direito de voto nas reuniões do Conselho de Direção, sempre que o 

desejar ou for para tal formalmente convidado) (ESCOLA BÁSICA DA PONTE, 

Regulamento Interno, s/a, p. 7). 

O Conselho de Gestão é um órgão da Escola que segue as diretivas 

derivadas do Conselho de Direção e está em consonância com o Conselho de 

Projeto. É um órgão colegiado constituído por cinco membros (um gestor, um 

coordenador de projeto e um coordenador de cada Núcleo de Projeto: Iniciação, 

Consolidação e Aprofundamento) responsável pela gestão de toda atividade da 

escola. O Conselho de Projeto é o órgão de coordenação pedagógica da escola, 

―constituído por todos os Orientadores Educativos da Escola, qualquer que seja a 

sua formação ou a especificidade técnica das funções que desempenhem‖ 

(ESCOLA BÁSICA DA PONTE, Regulamento Interno, s/a, p. 12), a presidência fica a 

cargo do Coordenador Geral de Projeto, o qual é o principal promovedor da 

articulação entre os Núcleos. 

O último a mencionar é o Conselho Administrativo, um órgão ao qual compete 

à administração e gestão da Escola, que possuí competência deliberativa em 

matéria administrativo-financeira, composto por um Gestor do Conselho de Gestão, 

um membro do Conselho de Gestão e pelo chefe dos serviços de administração 

Escolar (ESCOLA BÁSICA DA PONTE, Regulamento Interno, s/a). Os cinco órgãos 

da Escola demonstram o quanto é necessário envolver os diferentes responsáveis 
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pela educação formando um mecanismo de cooperação e participação, além disso, 

corrobora que é possível criar estratégias de organização e gestão da Escola. Essa 

composição imprime uma cultura organizacional diferente da estrutura conservadora 

da escola tradicional, difere porque, assume uma forma criativa que manifesta 

interesse por uma política curricular colaborativa. Este trabalho cooperativo tornou-

se na Ponte um dispositivo pedagógico, isso porque: 

 
A recusa do trabalho em monodocência abriu caminho à partilha de 
experiências. Os professores passaram a partilhar o que sabem e aquilo 
que são. Pelo fortalecimento do convívio profissional, aprendem uns com os 
outros a reformular práticas e identidades. A experiência é formativa na 
medida em que é reconstituída em comum. Os professores veem-se 
como parte de um projeto coletivo e sabem que precisam da 
colaboração e dos saberes uns dos outros. (PACHECO, 2015, p. 172, 
grifo meu). 

 

A Escola Básica da Ponte conseguiu elaborar um Projeto Educativo que 

resistiu as imbricações das políticas curriculares prescritivas, defendeu a 

legitimidade da autonomia na formação e transformação de uma comunidade 

educativa de forma autêntica que apresenta unidade em seus objetivos políticos 

pedagógicos e socioemocionais. São esses aspectos que favorecem as práticas de 

ensino-aprendizagem e absorvem as potencialidades do conhecimento disperso. Na 

Ponte, há uma inter-relação das estruturas educativas com os órgãos da Escola e os 

dispositivos pedagógicos, é uma engrenagem que funciona com e na 

interdependência das suas partes na solidificação da cultura organizacional escolar.   

Na entrevista com a mãe de Ana, ela mesma explica uma situação em que é 

sinalizado o entendimento desta interdependência sobre o funcionamento da 

estrutura educativa e sua articulação com os dispositivos pedagógicos. Já mencionei 

que a Ponte possuí mais de quarenta dispositivos, e Ana fala sobre um deles, o 

―acho mal‖ que está associado ao ―acho bem‖, é através deles que os alunos ―[...] 

podem expressar a sua opinião sobre o que está bem e mal dentro da Escola. A 

Comissão de Ajuda analisa-o e leva à consideração da Assembleia o que considera 

pertinente‖ (PACHECO, 2015, p. 165). Na fala de Ana é perceptível a integração dos 

dispositivos pedagógicos com a estrutura educativa da Escola da Ponte, e o que 

tudo indica funciona muito bem.  

 
O acho mal é mais relacionado com problema assim, geral, bem maiores, 
tipo, ás vezes num desentendimento você fala com o tutor ou com o 
coordenador do núcleo, ou se fala que precisa de ajuda com os alunos 
que fazem parte da assembleia da escola, que foram escolhidos no 



239 

começo do ano. Então assim, você sofreu bullying, você vai fala com o 
professor, se essa pessoa não para, você recorre para o diretor do núcleo, 
o diretor do núcleo não consegue resolver, recorre a comissão de ajuda, 
daí a comissão de ajuda tem todo mês, senão resolver daí é um problema. 
(Entrevista com a mãe da Ana – participação da Ana, dia 01 de março de 
2018, grifo meu). 

 

Essa integração dos dispositivos pedagógicos, os quais Ana cita — ―acho 

mal‖; ―assembleia‖; ―preciso de ajuda‖; ―comissão de ajuda‖ com as estruturas 

educativas —―tutoria‖; ―assembleia61‖ e os órgãos da Escola —―coordenador de 

Núcleo‖, demonstram o quanto ela compreende a cultura organizacional da Escola 

da Ponte e o quanto está empoderada desta processualidade que envolve diferentes 

aspectos educativos que vão além de teorias e conteúdos programáticos, diz 

respeito a atitudes sobre ética, valores, princípios e condutas de sociabilidade e 

inter-relações. São experiências como está que tornam o aluno um ser ativo na 

construção do conhecimento em diáspora, visto que se está construindo uma 

comunidade de aprendizagem, e isso é possível por que existe uma 

responsabilidade e um empoderamento acerca do Projeto Educativo Fazer a Ponte, 

bem como, uma apropriação sobre os direitos e deveres, os quais também se 

configuram como um dispositivo pedagógico.  

Na Ponte, há uma listagem dos direitos e deveres, estes são aprovados em 

assembleia no início do ano letivo e se constituem ―[...] como um código de conduta 

para todos os elementos da comunidade educativa‖ (PACHECO, 2015, p. 168), 

assim, sempre que necessário se recorre a este dispositivo integrado a estrutura 

educativa. Durante as minhas observações não tive acesso à listagem do ano letivo 

2018 dos direitos e deveres, mas compartilho das impressões de Morais (2017) que 

também esteve observando e registrando a cultura organizacional da Ponte: 

 
No dispositivo Direitos e Deveres lê-se: ―Tenho direito de dar a minha 
opinião‖. Mas há uma contrapartida. Uma não; três. ―Tenho o dever de pedir 
a palavra‖; ―Tenho o dever de respeitar os outros‖; ―Tenho o dever de 
respeitar a opinião dos outros‖. A lista é longa: 20 direitos, 28 deveres. 
(MORAIS, 2017, p. 87). 

 

O dispositivo pedagógico dos direitos e deveres é uma demanda necessária 

na Ponte e que contribuiu para o ensino-aprendizagem, visto que, estimula o 

autoconhecimento, o respeito por si e pelo outro, bem como imprime uma 

operacionalidade implícita e explicita de autorregulação e de autogestão, tudo isso 

                                                           
61

 Cabe esclarecer que na Ponte a Assembleia funciona tanto como dispositivo pedagógico como 
também estrutura educativa.  
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incorporado pelo entendimento democrático de pedir a palavra para se fazer ouvir e 

de estabelecer atitudes de uma escuta sensível. O ato de pedir a palavra é outro 

exemplo de dispositivo pedagógico e eu fiquei muito impressionada, porque 

realmente é algo que funciona na Ponte, onde todos têm essa atitude dentro dos 

diferentes espaços da Escola, se é preciso falar, participar de um debate, dar uma 

opinião, intervir em qualquer situação de diálogo no grande grupo, é simples e muito 

respeitoso, é só levantar a mão e aguardar, ninguém sobrepõe à fala do outro, um 

fala e os demais escutam e todos participam. Lembrei-me das muitas vezes que 

entrei em sala de aula e pedi uma, duas, três ... muitas vezes a palavra, mas poucas 

foram as vezes que todos ficaram ouvindo e esperando a sua vez de participar. Isto 

me faz pensar que na escola convencional há uma ausência do desenvolvimento de 

conhecimentos práticos e simples que estão incorporados nas experiências 

cotidianas, como um simples fato de pedir a palavra, aguardar a vez e depois 

exercer a escuta. Ao meu ver, isso também é conhecimento, é educação! Para 

Pérez Gómez (2015): 

 
O conhecimento significa o envolvimento ativo no mundo, a participação em 
práticas dentro de comunidades sociais diversas e a construção de 
identidades com relação a tais comunidades. Portanto, a qualidade da 
aprendizagem depende definitivamente dos contextos de aprendizagens, 
porque os aprendizes reagem de acordo com a percepção que têm das 
demandas provenientes do contexto e das situações concretas às quais tem 
de responder. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 155). 

 

Nota-se que na Ponte há um desenvolvimento coerente dos contextos e 

situações concretas de aprendizagens que englobam não só o conhecimento 

científico racional, mas o socioemocional, espiritual, solidário, comunicativo entre 

outros que estão atrelados aos cenários de convivência e de cidadania. Essas 

evidências de análise que apontei mostram algumas possibilidades de construir 

conhecimento em diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. 

Isso é possível, porque na Ponte não se fragmenta a realidade, do ser, do conhecer, 

do agir e do aprender, entende-se que o mundo é o currículo. Por isso as políticas 

curriculares são colaborativas e desenvolvem ações de integração e inter-relação, 

diferentemente de uma escola tradicional, que evoca o domínio e a aquisição dos 

conteúdos e enaltece as disciplinas colocando o convívio, a solidariedade, a ética, a 

emoção e as responsabilidades como currículo oculto ou uma obrigação apenas 

familiar. A escola deixa de inovar quando ignora a potencialidade dos 
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conhecimentos dispersos que estão subjacentes aos sujeitos e ao modo de ser e de 

se socializar na realidade individual e coletiva. 

 
A relevância socializadora dos modelos e contextos de práticas nos quais o 
indivíduo se socializa durante toda a sua vida deve se igualar à qualidade 
dos contextos de aprendizagem escolar em que esses indivíduos 
submergem em práticas educativas relevantes, poderosas e criativas. 
Apenas contextos novos de práticas inovadoras e relevantes para o sujeito 
podem oferecer a oportunidade de mudança e reconstrução dos sujeitos. 
Por isso, é tão decisiva a forma como organizamos e constituímos os 
cenários e ambientes de aprendizagem na escola ou em outros espaços 
educativos. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 157). 

 

Neste sentido, na análise encontrei na experiência da Escola Básica da Ponte 

muito mais possibilidades de construir conhecimento em diáspora do que 

impossibilidades. É claro que elas existem, mas em menor escala devido à cultura 

organizacional manifestada na Ponte, com certeza um fator determinante para as 

possibilidades e para a inovação. A Escola tornou-se uma comunidade educativa, 

isto é, uma comunidade de práticas e não apenas teorias e conteúdos programáticos 

isolados e fragmentados. O modo de ensino-aprendizagem da Ponte, desenvolvido 

nos espaços dos Núcleos de Projetos da Iniciação, Consolidação e Aprofundamento, 

conectados as dimensões curriculares, as estruturas educativas, aos órgãos da 

Escola, com os recursos, com as políticas curriculares colaborativas, atendendo o 

tempo e o ritmo do aluno em processo de colaboração com o professor orientador-

tutor e demais colegas integrantes dos grupos de estudo e pesquisa, e no 

intercâmbio com a família e comunidade, contribuem na consolidação do Projeto 

Educativo — Fazer a Ponte 
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6 CONSIDERAÇÕES: UMA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM 
DIÁSPORA 

 

O título e a capa da tese movimentaram a perspectiva de analisar como os 

movimentos históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar 

imbricam-se às políticas curriculares e promovem im/possibilidades na construção 

do conhecimento em diáspora.  

Nessa abordagem parti da referência da escola que experienciei no passado 

e da análise dos relatos dos entrevistados, bem como, das leituras que abordam 

esse tipo de problematização. Ademais, considerei a escola do presente que ainda 

permanece com uma organização escolar impregnada por uma cultura tradicional 

cartesiana e especialmente fragmentada na lógica disciplinar, em que o 

conhecimento se produz compartimentado e, por vezes, descontextualizado, 

esvaziando-se de sentido e de realidade para quem o recebe como forma técnica e 

instrumental.  

Desse modo, na tese ocorreu uma transformação de modelos mentais 

instituídos. Foram muitos os momentos em que o eu pesquisadora, estudante e 

também educadora me propus pensar e me afastar de alguns modelos mentais 

constituídos e internalizados, deslocando a pesquisa na tentativa de, também, 

superar a minha própria formação, a qual foi na maioria das vezes fragmentada e 

compartimentada em disciplinas desconexas. Esse modelo internalizado é visível na 

construção da escrita da tese, especialmente na leitura e interpretação dos primeiros 

capítulos e no decorrer dos demais.  

Ao chegar nestas considerações, percebo algumas lacunas, evoluções e 

superações, especialmente no que tange a construção do meu próprio 

conhecimento, o qual foi sendo constituído nessa diáspora. Assim, devo dizer que 

nesta tese tentei por inúmeras vezes evitar a separação do eu pessoal e do eu 

profissional, bem como do eu pesquisadora, não sei se fui exitosa nesta estratégia, 

porém o esforço foi diário e constante.  

Por isso, apresento as considerações também como uma construção de 

conhecimentos em diáspora. Entendo que o conhecimento disperso não pode ser 

manipulado pelo formalismo homogêneo do academicismo tradicional e burocrático 

que impõe e regula a forma da escrita e da formatação final do texto, uma maneira 

de dizer ao estudante pesquisador que ele necessariamente precisa elaborar um 
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produto que qualifique o seu aprendizado em determinada especialização, provando 

a este e à sociedade estar apto a receber a certificação e, porque não dizer, 

quantificar o nível dos seus progressos a cerca de um determinado conhecimento.  

Dito isto, registro o quanto foi difícil e ao mesmo tempo conflituoso lidar com 

estas questões, além de também diariamente vivenciar um conflito com minhas 

atividades profissionais, a tensão entre a teoria e prática formaram um campo 

propício para o meu próprio processo epistemológico. Por outro lado, é também 

necessário destacar que embora haja regras e formalidades acadêmicas, é preciso 

imprimir os três Cs — curiosidade, criatividade e criticidade, estas interlocuções 

promovem o princípio da autonomia e, sobretudo do processo autoral na busca de 

vencer os obstáculos da formação tradicional e convencional academicista e 

cartesiana que bloqueia a escrita livre. Em virtude disso, busquei nestas 

considerações, colocar em prática algumas aprendizagens que são base para a 

inovação educativa e que emergiram durante o estudo, a exemplo, o processo de 

autoavaliação.  

É importante retomar que palavra diáspora, trouxe a ideia de dispersão e 

deslocamento. A terminologia é grega, utilizada para designar situações de 

dispersão, usualmente ligada à situações históricas de conflitos étnicos, políticos, 

religiosos e culturais, como por exemplo, a diáspora africana e a judaica, bem como, 

outras situações de conflito e dispersão de diferentes povos, como a atual situação 

na Síria e outros países. Na distinção entre essa concepção, na tese, a palavra 

diáspora ganhou outro sentido, intrinsicamente ligado à ideia de conhecimento 

disperso. Essa condição foi necessária para melhor compreender o universo em que 

estamos inseridos e os seus diferentes níveis de realidade, visto que, tudo a nossa 

volta é conhecimento disperso, em deslocamento e em movimento, por isso, as 

vivências e as experiências de vida são fundamentais na processualidade, 

conectividade e contextualização, as quais imprimem significado e sentido aos 

diversos saberes. Por conseguinte, é por via desta integralidade que se emerge uma 

epistemologia sujeito-mundo. Desse modo, a construção do conhecimento em 

diáspora quando contextualizada e integrada: 

 
Leva- nos também a perceber que é o indivíduo que atua e faz emergir seu 
mundo, sendo sua atuação determinante e construtiva de seu domínio 
existencial, ou seja, do nível de realidade em que se encontra, assim como 
dos processos interativos que se apresentam e que o levam a encontrar ou 
não as possíveis soluções aos problemas emergentes. Meio, recursos e 
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sujeitos estão entrelaçados, imbricados em uma rede de processos mútuos 
em situação de codeterminação, fazendo com que os processos de 
desenvolvimento da consciência resultem, pois, de uma história tecida em 
conjunto, nascida de processos codeterminados, nos quais sujeitos e 
mundos se influenciam mutuamente. (MORAES, 2015, p. 100). 

 

No que se refere à construção do conhecimento em diáspora, é necessário 

problematizar e romper com o paradigma tradicional. Nessa acepção cabe o 

reconhecimento da existência de uma sociedade disciplinar, quantitativista, que 

valoriza o acúmulo de informações e que desafia a construção de projetos e escolas 

inovadoras, que consigam superar a cultura organizacional escolar disciplinar 

historicamente construída. A fragmentação e obsolescência programada, aliadas à 

precarização das condições de trabalho e à desvalorização do trabalho docente, que 

cria empecilhos à formação dos professores mesmo ao incentivar abstratamente o 

―novo‖, torna o contexto da escola tradicional e formal o lócus da reprodução 

impossibilitando a construção do conhecimento em diáspora.  

Além disso, as políticas públicas, apoiadas na ideologia de cunho neoliberal, 

permeiam a escola tradicional e movimentam perspectivas educacionais voltadas 

para uma lógica de mercado globalizado, isto é, a escola permanece como 

instituição homogeneizadora, hierárquica, com currículos fragmentados em 

disciplinas, constituindo um currículo que manifesta práticas pedagógicas 

desconexas à realidade do educando. Dessa forma, estudar, analisar e interpretar 

os contrapontos ao modelo instituído de escolas disciplinares, permite aprofundar as 

potencialidades para a reflexão e o diálogo sobre as escolas inovadoras e, a tese, 

fez este caminho. 

Foram muitas as motivações que movimentaram a minha curiosidade e o 

interesse pela escrita desta tese. No capítulo I, em linhas gerais apresentei algumas 

delas, em especial a minha própria realidade, enquanto educanda e educadora, 

impregnada pela formação e cultura disciplinar. Não foi fácil me desvincular de um 

processo que esteve presente por mais de vinte anos entre Educação Básica e  

pós-graduação. Além disso, vieram as práticas profissionais, as quais também não 

fugiram do paradigma dominante e tradicional da formação fragmentada na lógica 

disciplinar.  

Há poucos anos atrás, comecei a superar algumas fragilidades da minha 

formação, mas elas ainda estão fortemente presentes e sobressalientes na escrita, a 

exemplo da dificuldade de síntese, com o passar do tempo tornei-me prolixa e não 
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sei mais se isto me qualifica ou desqualifica ―academicamente‖. Além disso, as 

dificuldades da formação fragmentada por um currículo pautado por listas de 

conteúdos, aulas expositivas, avaliações por provas, professores autoritários em 

uma sala de aula tradicional, regulada pela sonoridade da campainha que sinalizava 

a troca de uma disciplina por outra, fizeram com que eu fosse mais uma aluna que 

recebia as informações, e que tentava, por vezes, estudar de forma solitária 

buscando desvendar e resolver as dúvidas. Por fim, utilizava o método mais prático 

e rápido: o da memorização. 

No entanto, sempre fui uma criança e uma adolescente questionadora, mas 

isso nem sempre foi bem recebido por alguns professores, e por vezes silenciei, 

subordinando-me a passividade que era imposta. Porém, essa formação tradicional 

e bancária não aniquilou por completo a minha curiosidade, criatividade e criticidade. 

No decorrer da minha graduação e pós-graduação, elas que estavam escondidinhas 

―no fundo do coração‖ emergiram com força total na escrita da tese, mostrando-me 

que Paulo Freire (1996) estava certo, quando postulou:  

 
O necessário é que, subordinado, embora, à prática ―bancária‖, o educando 
mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e 
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma 
o ―imuniza‖ contra o poder apassivador do ―bancarismo‖. Neste caso, é a 
força criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a 
constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que 
supera os efeitos negativos do falso ensinar. (FREIRE, 1996, p. 25). 

 

A importância de ―superar os efeitos negativos do falso ensinar‖, permite nos 

desafiar a novas perspectivas, especialmente de nos reencontrar com nós mesmos 

na contemplação como sujeitos ativos e pertencentes a realidade em que estamos 

imersos. Essa consciência é necessária para o nosso próprio crescimento intelectual 

e para a sustentação de uma identidade epistemológica de sujeito-mundo, pois ―[...] 

conscientes ou não, estamos sempre interferindo na realidade e nos 

autoecotransformando ininterruptamente‖ (MORAES, 2015, p. 106). Por esse viés, 

esta tese transcendeu a pesquisa como um simples produto acadêmico, entre e 

para, além disso, ela desenvolveu autoconhecimento.  

E, no capítulo II: “Princípios (Episte)metodológicos inacabados da 

pesquisa” foi possível identificar a manifestação deste autoconhecimento e a 

―integração dos opostos‖ (MORAES, 2015, p. 106), uma mistura do formalismo 

acadêmico convencional e aristocrático da Universidade e seus mecanismos 
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tradicionais de formação com os princípios epistemetodológicos materializados pela 

prática. 

É preciso esclarecer que no projeto de tese, o capítulo II trouxe o ideário 

teórico e as incertezas, no entanto, foi na prática da pesquisa, bem como, o nível de 

realidade vivenciada e experienciada que delinearam outros caminhos e novas 

perspectivas, sobretudo, de construir conhecimento em diáspora ―[...] mediante uma 

lógica inclusiva, em que tudo está conectado, relacionado, entendendo que a vida é 

um processo-projeto permanente sempre novo em termos de invenção e realização 

amorosa‖ (MORAES, 2015, p. 106). Ao dizer isso, quero sinalizar que também foi 

necessário ―desconfiar da tradição intelectual‖ (LOPES; MACEDO, 2011, p. 13), 

portanto, no decorrer dos estudos, houveram deslocamentos de sentidos.  

Desse modo, fiz questão de manter a escrita do capítulo III – 

“Disciplinaridade e Movimentos inter/trans/disciplinares: uma abordagem 

histórica”, tal qual foi submetido no projeto de qualificação, justamente com a 

intenção de provocar a reflexão sobre os tipos de leituras realizadas e o 

amadurecimento no decorrer da pesquisa e suas im/possibilidades 

epiestemetodológicas. Com certeza, há lacunas, há contradições, por exemplo, me 

foi sinalizado que existe um “tensionamento entre o suporte teórico dado por 

Gramsci e por Edgar Morin, por vezes contraditório”, mesmo compreendendo esta 

tensão teórica e o tempo em que se distanciam as diferentes percepções dos 

autores, entendo que a justaposição dos mesmos podem, em uma primeira leitura, 

parecer um tanto inusitadas, no entanto, cada um contribuiu de alguma forma para o 

estudo em diferentes tempos-contextos, Gramsci na vivência do século XIX e, Morin 

um século depois (XX).  

A contradição de ambos não exclui as possibilidades reflexivas sobre o tema 

em pauta: o conhecimento. Destarte, os dois autores, de certa forma, agregam o 

debate que engloba a concepção de mundo e sujeito, desenvolvendo argumentos 

interessantes que fortalecem a consciência e a integralidade do ser humano. Assim, 

percebo que essas questões são finalidades do processo educativo. 

A opção em manter inalterado o capítulo III surgiu no decorrer do 

desenvolvimento da escrita e revisão final do estudo, quando realizei uma 

autoavaliação sobre a estrutura e estilo que eu desejava imprimir nesta tese. O 

capítulo assumiu um formato de texto descritivo-argumentativo com o objetivo de: 
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problematizar a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na 

perspectiva de uma abordagem histórica.  

Esta abordagem demonstrou em linhas gerais o advento da modernidade e os 

seus impactos na área da educação, sobretudo, porque propiciou reconhecer que o 

cientificismo e a razão foram propulsores na designação de uma cultura 

organizacional escolar disciplinar. A perspectiva da ciência moderna, fortalecida 

pelas ciências naturais e seu rigor técnico, aplicou um ―[...] modelo de conhecimento 

universalmente válido e, de resto, o único válido‖ (SANTOS, 2010, p. 19), sendo ―[...] 

objetivo, explicativo e nomotético‖ (Ibid., p.22). O mundo passou a ser conhecido 

através do racionalismo cartesiano, baseado na formulação de leis, de ordem, 

estabilidade e normatização, imprimindo um ideário de ―mundo-máquina‖. Para 

Santos (2010): 

 
Esta ideia do mundo-máquina é de tal modo poderosa que se vai 
transformar na grande hipótese universal da época moderna, o 
mecanicismo. Pode parecer surpreendente e até paradoxal que uma forma 
de conhecimento, assente numa tal visão do mundo, tenha vindo a construir 
um dos pilares da ideia de progresso que ganha corpo no pensamento 
europeu a partir do século XVIII e que é o grande sinal intelectual da 
ascensão da burguesia. (SANTOS, 2010, p. 17). 

 

Logicamente, as influências da modernidade e do mecanicismo também 

acabaram se manifestando na concepção de educação, visto que essa era 

destinada essencialmente a nascente burguesia industrial. Percebe-se, assim, a 

importância deste movimento histórico na consolidação dos modos de produção do 

conhecimento disciplinar, assim, basicamente o III capítulo promoveu a reflexão 

sobre esse movimento, sendo a teoria de Santos (2010) uma das vias 

argumentativas de sustentação e fundamentação na problematização de um 

discurso sobre as ciências que originou o paradigma dominante, um modelo que se 

tornou global e totalitário ―[...] na medida em que nega o carácter racional a todas as 

formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios epistemológicos 

e pelas suas regras metodológicas‖ (SANTOS, 2010, p. 10). É justamente esse 

fundamento que propiciou a ruptura deste modelo e a ascensão do paradigma 

emergente, que demonstrou potencialidades para sustentar que o conhecimento não 

poderia ser unicamente válido e inquestionável, bem como, não se poderia ter 

apenas a verdade, através das ciências naturais, a dicotomia entre esta e as 

ciências sociais deixaram de fazer sentido. 
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Neste sentido, o capítulo III também problematizou que os movimentos 

históricos do século XIX e XX foram responsáveis na reconceptualização de que o 

conhecimento científico também se estende às ciências sociais, por isso, Santos 

(2010) sinalizou que ―[...] todo o conhecimento científico-natural é científico-social 

[...]‖ (p. 37); ―[...] todo o conhecimento é local e total [...]‖ (p. 46); ―[...] todo o 

conhecimento é autoconhecimento [...]‖ (p. 50); ―[...] todo o conhecimento científico 

visa constituir-se em senso comum [...]‖ (p. 55), essas fundamentações do autor 

foram basilares na problematização sobre a disciplinaridade, fragmentação, 

regulação e na transição destes conceitos para os movimentos 

inter/trans/disciplinares que se sobressaíram no final do século XX. Em 

consequência, iniciou-se um processo de mudança conceitual do disciplinar para o 

inter/trans/disciplinar, os quais contribuíram, significativamente, no amadurecimento 

e na busca por outras referências teóricas, com o intuito de aprofundar algumas 

virtualidades de cada uma, enriquecendo, desse modo, à visão e a relação sujeito-

mundo. 

Assim, entendo que o capítulo III foi base para os demais, visto que a 

problematização conceitual delineou como os movimentos históricos do século XVI e 

suas implicações nos séculos XVII, XVIII, XIX até meados do século XX, 

fortaleceram os modos de produção do conhecimento disciplinar que sustentou e 

ainda sustenta a cultura organizacional das escolas. Obviamente estas relações e 

circularidades de conceitos se manifestaram na cultura organizacional escolar e, 

consequentemente, repercutiram na concepção de currículo resultando políticas 

curriculares.  

Considerando os princípios de continuidade, sequência e integração, o 

capítulo IV: “Políticas Públicas curriculares: concepções, contextos e 

discursos”, com o foco em compreender políticas curriculares e seus discursos 

disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares, complementou e 

aprofundou os conceitos problematizados no capítulo III, justamente por isso, se 

tornou um capítulo extenso, que trouxe questões essenciais no desdobramento da 

tese. Se o capítulo III de modo geral abordou conceitos sobre o disciplinar, 

interdisciplinar e o transdisciplinar, no capítulo IV esses conceitos se articularam com 

outros, a saber: os conceitos de políticas públicas educacionais, políticas 

curriculares, políticas curriculares prescritivas, políticas curriculares colaborativas. 

Foi também neste capítulo, que as análises dos dados produzidos na pesquisa — 
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permeadas no estudo de caso — se entrelaçaram com os aportes teóricos, 

revelando uma comunicação e diálogo significativo que se fortaleceu no capítulo V. 

É importante dizer que o ponto de encontro entre o referencial teórico e 

triangulação, combinados a diferentes fontes de evidências, como os documentos da 

Escola Básica da Ponte, as entrevistas, as quais acabaram se transformando em 

conversas curtas62, abertas e agradáveis somaram-se as observações diretas e 

livres, corroborando para as interpretações descritivas-argumentativas 

desenvolvidas no capítulo IV e V (YIN, 2015). Nesta breve autoavaliação, considero 

que os dois últimos capítulos tornaram-se momentos prazerosos de escrita e de 

entrega, nos quais pude experienciar e atravessar as fronteiras internalizadas da 

minha própria disciplinaridade. Isso aconteceu, porque consegui transpor a teoria e 

viver as nuances da inter-relação desta com a prática, implicada no contexto da 

realidade. De certa forma, entendo que, mesmo tímida e, na incerteza de alçar voo 

rumo ao processo autoral de escrita, esses dois capítulos foram os que me 

motivaram a tracejar e expressar uma escrita mais criativa, apropriando-me da 

essência transdisciplinar.  

Por isso, faço um alerta, se o leitor desta tese imaginava encontrar nestas 

considerações finais uma série de resultados bem definidos e elencados 

categoricamente com inúmeras citações de autores respaldando o conteúdo dito, 

lamento decepcionar, este não foi o estilo de escrita escolhido e nem o interesse. As 

considerações fortalecem o inacabado o inconcluso, salientando muito mais a 

expressividade e os insights motivadores na construção do conhecimento que está 

em constante diáspora. Entendendo, que: ―Na atividade criativa, o que mais importa 

é o momento vivido, o processo, a experiência vivenciada, as sensações, a atenção 

focada, o grau de satisfação obtido e não apenas o resultado ou produto validado 

pela sociedade‖ (MORAES, 2015, p. 172). Se esta tese iniciou com a pretensão de 

ser mais um produto para o formalismo acadêmico e obtenção de título, compartilho 

o meu engano, tal experiência revelou-me um encontro comigo mesma e com os 

sujeitos que foram tornando a pesquisa possível, tal processo e inter-relação fizeram 

emergir autoconhecimento.  

                                                           
62

 Yin (2015, p.115) ao sinalizar as fontes de evidência faz destaque a entrevistas curtas de estudo de 
caso, indicando que essas podem ter duração de uma hora em vez de várias sessões extensas, 
―podendo permanecer abertas e ser em tom de conversa‖. As entrevistas realizadas para o 
desenvolvimento desta pesquisa ocorreram sob essas circunstâncias, abertas e em tom de conversa, 
o que me levou a um pleno envolvimento e entusiasmo na descoberta e posteriormente na 
interpretação das informações.   
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Não temo dizer que há fragilidades na escrita, na concordância e 

especialmente no uso da gramática e das regras clássicas no uso de artigos, verbos, 

preposições, advérbios etc... Essa é uma lacuna em aberto, um conhecimento que 

não consegui ser exitosa, a separabilidade da língua portuguesa na minha formação 

não foi significativa para uma aprendizagem coerente, o português ficava na gaveta 

do português, assim como a matemática solitária, bem como, a língua inglesa, só 

para citar algumas, que foram e são o meu grande ―tendão de Aquiles‖. Ademais 

posso afirmar que na escola em que fui formada não houve um diálogo entre os 

diferentes conhecimentos e eu, consequentemente, não aprendi, de fato, alguns 

deles. Confesso que ainda me esforço para tentar entender e contextualizar muitos 

conhecimentos ainda fragmentados na dispersão. 

Voltando as peculiaridades do capítulo IV, preciso sinalizar algumas questões 

que considero importantes a ser retomadas. Uma delas diz respeito à relação do 

domínio instituído no modo de produção do conhecimento disciplinar, que perpassou 

a escrita do capítulo pelo entendimento que este movimento não foi solitário, ele veio 

acompanhado de políticas públicas globais, marcadas por agendas entre diferentes 

países que implicaram diretamente na concepção de educação e de correlações 

com e na gestão escolar, influenciando os espaços, tempo e o modo de ensino-

aprendizagem. Foi neste capítulo que o conceito da capa e da contracapa ganharam 

sentido, bem como, os dois mapas mentais da tese apresentados no final do 

capítulo I. A polaridade entre dois modelos mentais que flutuaram a todo tempo no 

meu imaginário e nas minhas recordações, como se eu estivesse desenhando a 

escola que tive, que atuo e que sonho atuar, e ter para meu filho, afilhados, 

sobrinhos e outras tantas crianças, quase parafraseando Rubem Alves (2012) ―a 

escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir63‖. 

Entendo que a história sobre o conhecimento se construiu na polaridade de 

diferentes concepções de mundo. O mundo é o mesmo, e o mapa representa 

simbolicamente essas demarcações cartográficas, porém a forma como o 

conhecemos e nos apropriamos da dispersão dos conhecimentos que o envolve, 

foram e são dicotômicas, dialéticas. Por exemplo, a capa e o mapa mental preto e 

branco, simbolizam a impossibilidade na construção do conhecimento em diáspora, 

porque não há possibilidades de integralidade e contextualização, pois a dispersão 

                                                           
63

 Título do livro de Rubem Alves (2012). 
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está ali posta, dita, fragmentada, compartimentada. As peças do quebra cabeça 

estão soltas não há conexão, inter-relação, visto que, o modo de produção do 

conhecimento é disciplinar, constituído por políticas curriculares prescritivas que 

fomentam a cultura organizacional escolar (espaço, tempo e modo de ensino-

aprendizagem) para o mecanismo da vigilância, da regulação, normatização, 

selecionando os saberes. Sendo, ainda, definidas por uma gestão administrativa e 

hierárquica que corrobora para a manutenção técnica do conhecimento estático, 

instrumental que resulta na exclusão, discriminação, manipulação do conhecimento, 

reprodução e homogeneização.  

Dentre os problemas existentes nesta discussão, destaquei aqueles 

relacionados a decisões políticas de nível nacional e internacional, bem como, os 

artefatos instituídos pelo neoliberalismo e modelo de globalização, também 

corresponsáveis por direcionar a organização do espaço escolar, o tempo e, o modo 

de ensino-aprendizagem ditados por programas e avaliações externas. Assim, 

constituíram-se metodologias e procedimentos inadequados de planejamento 

educacional aplicados a diferentes propostas pedagógicas que não identificam as 

múltiplas dimensões da educação. Assim, permanece um sistema fechado, isolado, 

fragmentado, setorizado e pouco dialógico. Concordo neste ponto com Moraes 

(1997) quando afirma que: 

 
Em vez de produzir as transformações necessárias para o desenvolvimento 
harmonioso do ser humano, a educação atual continua gerando padrões de 
comportamento preestabelecidos, com base em um sistema de referência 
que nos ensina a não questionar, a não expressar o pensamento 
divergente, a aceitar passivamente a autoridade, a ter certeza das coisas. 
Na escola, continuamos limitando nossas crianças ao espaço reduzido de 
suas carteiras, imobilizadas em seus movimentos, silenciadas em suas 
falas, impedidas de pensar. Reduzidas em sua criatividade e em suas 
possibilidades de expressão, as crianças encontram-se também limitadas 
em sua sociabilidade, presas à sua mente racional, impossibilitadas de 
experimentar novos voos e de conquistar novos espaços. (MORAES, 1997, 
p. 50). 

 

Diante desse quadro sinalizado por Moraes (1997), cabe também retomar a 

experiência maravilhosa de ter conhecido nesta caminhada a Ana e a sua família, 

além do professor Luiz Henrique, que em tom de conversa, muito agradável, falaram 

exatamente sobre essas questões pontuadas pela autora e também desenvolvidas 

no capítulo IV e V. Ana e sua família e o professor Luiz Henrique, foram um 

presente, não imaginava no início desta pesquisa que encontraria na Europa, 
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brasileiros com experiências tão significativas e que vieram contribuir e fundamentar 

para/com a temática. As falas apresentadas na tese estavam carregadas de 

sentidos, de emoção, agregando e complementando o estudo e em especial, a 

análise sobre como os movimentos históricos dos modos de produção do 

conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora.  

Ambas as conversas demonstraram propriedade e vivência sobre as duas 

realidades, a impossibilidade e a possibilidade de construir conhecimento em 

diáspora. Para além disso, foram exemplos de transição do modo de ensino-

aprendizagem disciplinar para o inter/trans/disciplinar. Não posso deixar de destacar 

a maturidade de Ana e seu convencimento de que o conhecimento disciplinar não 

era apropriado a sua realidade, a curiosidade e a criticidade dela mobilizaram a 

família a deixar o Brasil, buscando uma escola inovadora aberta, flexível e com outra 

cultura organizacional que não a convencional, onde Ana pudesse exercer a sua 

responsabilidade, autonomia e criatividade.  

É pertinente destacar, que Ana foi inspiração na criação dos dois modelos 

mentais de mapas conceituais e essencialmente da capa e contracapa. Foi sobre 

esses modelos de conhecimento disciplinar e de escola tradicional convencional 

vividos por Ana e sua disposição em superar e encontrar uma nova possibilidade de 

ensino-aprendizagem que fosse inovadora e integrada, que me motivaram na escrita 

e construção da tese. 

A contracapa e o segundo mapa mental, simbolizaram as possibilidades na 

construção do conhecimento em diáspora. A possibilidade de desenvolver 

conhecimentos dispersos na perspectiva da curiosidade, criatividade e criticidade, 

através de uma cultura organizacional (espaço, tempo e modo de ensino-

aprendizagem) fortalecida no mecanismo da cooperação, autoregulação, e, na 

dispersão dos saberes, promovida pela autogestão e pelo compartilhamento de 

ideias na construção de políticas curriculares colaborativas. Políticas nas quais o 

conhecimento em diáspora está em movimento contínuo, construindo aprendizagens 

criativas que resultam na integração, no autoconhecimento, na dispersão do 

conhecimento, na autonomia, criatividade, inventividade, reflexão, transformação, 

inter-relação e democratização. Todas essas palavras permearam a escrita e foram 

anunciadas na representação simbólica do mundo, elas também representam o 

conhecimento em diáspora. 
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Você, leitor, deve estar se perguntando, por que esta autora não anunciou 

estes conceitos inicialmente após a apresentação simbólica das imagens capa, 

contracapa e mapas mentais? Respondo — foi proposital. Como educadora quis 

desafiar o leitor a conduzir suas próprias leituras e interpretações sem influenciá-las, 

dando margem à dúvida e as incertezas, deixando a explicação para os insights 

finais, momento em que o leitor já esteve em contato com outros subsídios 

argumentativos que ajudam ampliar o imaginário sobre tais representações, 

resultando nas suas próprias conclusões e sentidos. 

Sobre o último capítulo: ―Conhecimento em diáspora: im/possibilidades 

para escolas inovadoras”. Assim como o capítulo IV, o V também se tornou um 

capítulo extenso, incorporando a continuidade desenvolvida nos demais, com o 

objetivo de analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento em 

diáspora, considerando a experiência da Escola Básica da Ponte. Assim, 

analisei as impossibilidades na construção do conhecimento em diáspora, através 

da percepção da organização escolar de tradição e cultura impregnada pelos 

movimentos históricos dos modos de produção do conhecimento disciplinar, 

reforçando a visão e a repercussão das políticas curriculares prescritivas. É 

importante reiterar que a experiência de Ana foi essencial na construção deste 

capítulo, foi através da fala dela que surgiram os insights para dialogar sobre a 

organização escolar tradicional, destacando dois elementos expressivos, um 

vinculado à avaliação, isto é, a prova e outro na figura do professor.  

No que diz respeito a prova como um dos instrumentos avaliativos, Ana e a 

sua mãe revelaram os seus sentimentos e frustrações com este método, 

quantitativo, sinalizando que este era um mero instrumento que mede conhecimento, 

um requisito de regulação e controle burocrático enraizado e incorporado na cultura 

escolar, afirmando que a “prova não prova nada”. De fato, ficou claro que esse 

artefato de medição relacionado a obtenção de respostas objetivas e por vezes 

vinculadas a exames externos é consolidado no sistema educativo da maioria das 

escolas, principalmente, as brasileiras. A prova como recurso de avaliação no 

formato objetivo e coletivo, ainda permanece ativo, reduzindo o desenvolvimento das 

aprendizagens e condicionando o conhecimento à mera reprodução da memória e 

replicação de informações (PÉREZ GÓMEZ, 2015; MORAES, 1997; 2015; FREIRE, 

1996; GIMENO SACRISTÁN, 2000). Este modelo ignora as diferentes cognições, 
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em especial as atitudes criativas, críticas, as emoções e os valores. Da mesma 

forma que Pérez Gómez (2015) compreendo que: 

 
Os testes medem geralmente os processos de ordem inferior, a reprodução 
de dados e a execução de algoritmos, exatamente as tarefas que hoje 
podem perfeitamente ser feitas pelas máquinas digitais, mas se esquivam 
ou são cegos aos processos mentais de ordem superior: compreensão, 
investigação, avaliação, criatividade e inovação, qualidades que os 
computadores, por enquanto, não podem replicar. Além disso, os testes 
favorecem a memorização mais do que o pensamento lógico, os fatos e 
dados descontextualizados, os detalhes desconectados da análise, a 
uniformidade e despersonalização mais do que a idiossincrasia e a 
diversidade. (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 134). 

 

Foi devido a análise da fala de Ana e de sua mãe sobre o impacto e a 

obsessão da escola tradicional pela medição objetiva no formato da prova como um 

instrumento de avaliação que conclui que este associado a outros elementos da 

cultura organizacional também gera impossibilidade de construir conhecimento em 

diáspora. Entendo que essa dinâmica operacional ainda atual nas escolas é um 

impeditivo de aprendizagem, porque é um instrumento coletivo que não favorece as 

peculiaridades individuais, não promove contextualização, reflexão, curiosidade, 

criatividade nem criticidade, pois o aluno na objetividade da prova não consegue 

expressar sua opinião e nem aprofundar a argumentação. A mensagem que este 

instrumento passa é de que existe apenas um único conhecimento, absoluto e 

verdadeiro referente a disciplina que aplica a avaliação. E, no capítulo V, salientei 

alguns exemplos e relatei experiências próprias, pois atualmente na posição 

profissional que ocupo, continuo observando avaliação por prova que replica 

questões tal qual o exame externo, por exemplo, do ENEM ou outras questões de 

vestibulares. Reforço o que foi dito no capítulo V, apropriando-me das palavras de 

Moraes (2015, p. 94): ―Necessitamos de uma educação mais competente e 

adequada à nossa condição humana e às nossas demandas atuais, caso contrário, 

não conseguiremos resolver os múltiplos problemas que, atualmente, tanto nos 

afligem‖. 

É conveniente, a este respeito, esclarecer que a figura do professor, abordada 

no capítulo V, é também corresponsável pela cultura organizacional da escola, 

assim suas convicções epistemológicas são essenciais no direcionamento das 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora. Se o professor 

assumir uma postura epistemológica que reflete a formação da tradição escolar 

academicista cartesiana que condiciona o conhecimento de forma fragmenta e 
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descontextualizada, priorizando a quantidade sobre a qualidade, que promove: a 

reprodução, a transferência, a passividade, o desinteresse, a uniformidade, o 

individualismo, a obsessão pelas listas intermináveis de conteúdos isolados e depois 

cobrados em provas, a um nível de conhecimentos majorantes desconectados da 

realidade do aluno, este professor impossibilita a construção do conhecimento em 

diáspora (FREIRE, 1996, 2011; MORAES, 1997; 2015; PÉREZ GÓMEZ, 2015). 

Esses aspectos sinalizados foram desenvolvidos no capítulo V alguns deles 

anunciados pela mãe de Ana e pela própria Ana. 

Em contrapartida, o capítulo também analisou as possibilidades de construir 

conhecimento em diáspora, a partir de outra lógica epistemológica do professor. 

Concluindo que o docente pode assumir uma nova função menos autoritária e 

hierárquica mais compartilhada e aproximada do aluno, sendo que os seus saberes 

não são determinantes e nem verdades absolutas. O professor se propõe a um novo 

papel, de monitorar, ajudar no ensino e na aprendizagem, passa a ser um mediador, 

um tutor que orienta perspectivas de interesses, direciona a investigação, estimula a 

pesquisa, a curiosidade, a criatividade e a criticidade, imprimindo aos alunos o 

ideário e a filosofia da responsabilidade, da autonomia e da gestão do espaço, do 

tempo e dos modos de ensino-aprendizagem, sobretudo, o inter/trans/disciplinar. A 

avaliação não se pauta na finalidade única do conteúdo e da disciplina, mas na 

capacidade de os alunos construírem redes de conhecimentos dispersos, 

integrando-os e contextualizando com a experiência e a vida prática.  

Pérez Gómez (2015, p. 145) faz uma sinalização interessante sobre a função 

docente, a qual compartilho: ―[...] o que realmente o constitui como professor, o que 

distingui de um pesquisador em um campo disciplinar qualquer é a sua paixão por 

educar, por ajudar cada aprendiz que lhe é confiado a aprender a se educar‖. Essa 

postura epistemológica do novo professor, já se anuncia em alguns projetos 

escolares e em escolas inovadoras. 

As escolas inovadoras e alguns exemplos anunciaram, no capítulo V, as 

possibilidades de construir conhecimento em diáspora, em especial a experiência da 

Escola Básica da Ponte. Quando elenquei a escola inovadora parti do entendimento, 

direcionando a reflexão e o diálogo para outro tipo de contexto educativo, 

especialmente distinto da escola tradicional. Significou perceber algumas 

possibilidades que mudaram, atualizaram e transformaram a cultura organizacional 

da escola, exemplos de experiências educativas que emergiram com um novo 
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discurso, com uma proposta pedagógica que se distanciou da tradição e da cultura 

impregnada em relação as escolas dos séculos passados. 

 Outro aspecto muito importante da construção teórica sobre as escolas 

inovadoras e a prática observada na experiência da Escola Básica da Ponte, 

ressaltadas no capítulo, esteve encadeada pela dinâmica integrada entre o 

disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, visto que, a análise fortaleceu o 

entendimento de interdependência entre elas. Ao contrário de muitos extremistas 

radicais que marginalizam ou defendem que uma se sobressaia em relação a outra, 

nesta tese ficou claro e evidente a necessidade de reconhecer as especificidades, a 

inter-relação e a complementariedade entre elas (MORAES, 2015; NICOLESCU, 

2000).  

Ademais, o estudo revelou a necessidade e a importância de considerar os 

espaços, os mobiliários, a estrutura física, material e os recursos adequados para a 

processualidade educacional, além de ressaltar a relevância da organização e 

gestão do tempo. Desse modo, espaço e tempo foram critérios pertinentes tratados 

nesta tese e correlacionados indissociavelmente da cultura organizacional escolar, 

corresponsáveis pelo direcionamento dos modos de ensino-aprendizagem. 

Sobre isso, cabe retomar um exemplo que utilizei, por diversas vezes, no 

decorrer da tese, vinculado a impossibilidade de transformação dos espaços, 

considerando a perpetuação da estrutura organizacional da sala de aula tradicional. 

Sugiro que, na finalização destas considerações, voltemos a imaginar e a desenhar 

esse espaço mentalmente: cadeiras e mesas uma atrás da outra, a mesa do 

professor posicionada a frente, sendo mais larga e imponente, o quadro verde, 

grande para que o professor possa o cobrir de conteúdos. O tempo, critério 

importante, que respalda o princípio de rotinização, acompanhado da emblemática 

campainha analogia ao modelo de fábrica, no toque da sirene, passam 45 minutos, 

troca o professor, ou dois períodos seguidos com a mesma disciplina, faz-se o 

intervalo, volta os 45 minutos ou os 90 minutos como numa partida de futebol. 

Nesse jogo do tempo, é muito provável que existam grandes impossibilidades 

de os alunos contextualizarem os conhecimentos dispersos. Ora acabaram os 45 

minutos da matemática, guardem a bhaskara que agora falaremos do homem e suas 

relações com o ambiente e a organização do corpo, pele, esqueleto e músculos, é 

aula de biologia. E assim, o tempo vai passando. O professor lembra o aluno sobre o 

uso do livro didático, solicita aos alunos, alguns trouxeram outros não, afinal, o livro 
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didático é pesado, poucas imagens, muitos textos com alguns exemplos e alguns 

exercícios, os quais não são nada parecidos com os da prova. Ah, nesse modo de 

ensino-aprendizagem, ainda se salientam as impossibilidades das avaliações que 

perpassam pelo teste, lista de exercícios que muitas vezes reproduzem questões de 

vestibular e ENEM, trabalhos individuais e coletivos, quando não raros, são 

realizados a partir do interesse do professor, com algum conteúdo programático que 

ele precisa dar conta para cumprir com a política curricular da escola ou do Estado. 

Assim, esse sistema de política curricular prescritiva, agrada os pais, a 

direção, equipe gestora, professores e os alunos que irão receber a nota, aliás a 

nota final é o resultado que interessa como fim deste contexto educativo. Desse 

modo, consegue-se medir quantitativamente tudo o que o aluno absorveu e 

memorizou em relação a cada disciplina, alcançando a média que é padrão e 

fomenta a regularização sobre o quantitativo referente ao conhecimento, outrossim 

separa os alunos bons daqueles não tão bons e aqueles muito fracos. Não é difícil 

rememorar, imaginar, desenhar esse modelo mental de escola, eu fui, eu sou e você 

também foi e é fruto dessa racionalidade formativa. Por isso, falar sobre esses 

aspectos não permite esgotar argumentos para continuar a pensar e questionar essa 

cultura organizacional64 posta e implicada no contexto atual.   

É pertinente destacar que toda e qualquer política curricular se movimenta 

pelos caminhos dos espaços, tempos e modos de ensino-aprendizagem. Essas três 

grandes categorias sistematizam o percurso desenvolvido, além disso, são elas as 

corresponsáveis pela dinamização da cultura organizacional escolar, uma das 

promovedoras na construção do conhecimento disperso. São as ações políticas e 

engajamento coletivo, além do empoderamento, que definirão se essa política 

curricular tomará rumos pela via da prescrição ou colaboração. Também serão 

essas ações políticas que irão definir se o conhecimento será somente disciplinar, 

ou se será percorrido um caminhar pelas relações interdisciplinares com o intuito de 

se propor a atitudes e metodologias que se sustentam para a transdisciplinaridade.  

Esse é um grande desafio da educação, perceber que não estamos tentando 

eliminar o conteúdo e a disciplina, até porque, para ocorrer a inter e a 

transdisciplinaridade é essencialmente necessário se ter a diversificação dos 

                                                           
64

 Devo sinalizar que, ao falar da cultura organizacional escolar tradicional, que fomenta o 
conhecimento fragmentado e disperso, não elenquei em nenhum momento um único modelo ou 
exemplo, não citei nome de instituições, mas deixei explícita a minha própria realidade e talvez 
transportado a muitas outras similares a minha. 
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saberes. O fragmentado, o disperso existe para nos mostrar as possibilidades 

enriquecedoras de se construir novos conhecimentos e, de perceber que o grande 

insight está em como esses movimentos históricos dos modos de produção do 

conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 

im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora. 

É neste sentido que se entende que o conhecimento sempre esteve em 

diáspora, isto é, disperso e ao mesmo tempo inerente ao ser humano, que de 

alguma forma é detentor de saberes, se constitui e se processa nessa construção e 

na sustentação dos seus conhecimentos, necessários a sua manutenção e 

sobrevivência. 

Não esqueçamos que herdamos um paradigma dominante, um modelo de 

racionalidade que produziu um discurso sobre os diferentes saberes, e que esse 

mesmo paradigma entrou em crise, fazendo emergir um outro e que este, como o 

outro, também está em crise (SANTOS, 2010). Por isso, trazer a temática sobre a 

construção do conhecimento em diáspora foi um exercício fascinante que se 

movimentou e me movimentou a todo tempo, buscando quase sempre discutir e 

refletir e (re) significar as mesmas coisas, sobre qual conhecimento ensinar, como, 

quando e para quem? (PEDRA, 1997; PACHECO, 2000; GIMENO SACRISTÁN, 

2000; APPEL, 2006; SILVA, 2011; LOPES; MACEDO, 2011). Além disso, imaginem 

se fosse o contrário, se nossas escolas trabalhassem totalmente interligadas com 

perspectiva de ensino interdisciplinar e transdisciplinar, será que não íamos querer 

separar, fragmentar e especializar? O ser humano é algo muito misterioso, nunca 

saberemos de certo essa resposta. O que realmente sabemos é que somos 

inquietos e movidos pela curiosidade e pelo ato de questionar. 

Além disso, há um forte processo que se tenciona o tempo todo nos espaços, 

nos tempos e no modo de ensino-aprendizagem. Talvez, o maior desafio é saber 

reconhecer e lidar com essa tensão, isto é, saber construir conhecimentos, a partir 

de fragmentos da realidade e das experiências que são compartilhadas no universo 

escolar e fora dele também. Se o conhecimento está disperso, por que fazer a força 

contrária? É muito mais complexo querer enquadrá-lo e direcioná-lo para uma única 

direção.  

E é nessa tentativa de unificar e homogeneizar que, cada vez mais, estamos 

extinguindo o processo criativo e autônomo dos nossos alunos. Sim, sabemos que é 

necessário transcender o disciplinar, por isso, práticas transdisciplinares, porém, é 
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preciso perceber que nossas escolas são constituídas por pessoas. E pessoas são 

diferentes, singulares, subjetivas, por isso, nesse movimento histórico dos modos de 

produção do conhecimento disciplinar, imbricados às políticas curriculares, já 

promoveram tantas im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora. 

Para finalizar, mas não esgotar o diálogo, retomo e dou ênfase a tese65 de 

que a cultura organizacional escolar dimensionada na transformação e 

inovação dos seus espaços, tempos e modos de ensino-aprendizagem, bem 

como, uma perspectiva de política curricular colaborativa geram 

possibilidades para a construção de conhecimento em diáspora. Para, além 

disso, a construção do conhecimento em diáspora posiciona dinâmicas educativas 

em movimento constante, as quais produzem um processo de ensino-aprendizagem 

promovendo autonomia, autogestão, inter-relações, intercâmbios e formação de 

redes que se conectam, se transformam, criam e recriam os distintos saberes. 

Dessa perspectiva, o conhecimento em diáspora se constrói na conectividade dos 

interesses do ser humano com o mundo, potência para a transformação da sua 

própria realidade. 

A construção do conhecimento em diáspora perpassa pelo entendimento de 

que há uma transição e, ao mesmo tempo, uma interdependência entre o modo de 

produção do conhecimento disciplinar e o interdisciplinar. Portanto, quando 

compreendido a diversidade de conhecimento disperso nas suas especificidades e 

especialidades, se transcende as esferas hierárquicas, autoritárias e fragmentadas 

que sempre estiveram impregnadas na cultura e tradição escolar. Destarte, o termo 

Escola Inovadora passa a incorporar características contemporâneas que 

representam a conjuntura do século XXI desenvolvendo práticas educativas que 

produzem curiosidade, criatividade, criticidade, os denominados três Cs. 

 

                                                           
65

 Faço ênfase à tese para concluir as considerações. No entanto, cabe dizer que esta foi 
desenvolvida durante a escrita, de forma que, por vezes, explícita e, por outras, implicitamente. 
Todavia, a ideia central de defesa de tese é indissociável dos demais capítulos, pois estes a 
constituem e a fundamentam.   
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA ESCOLA BÁSICA DA PONTE 
 

 

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação – CE/UFSM 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Doutorado em Educação 

 

DATA: __/__/__ 

IDENTIFICAÇÃO 

Escola que representa:______________________________ 

Cargo/função: _____________________________________ 

Faixa Etária: 

(  ) 18 – 25 anos  (  ) 26 – 35 anos 

(  ) 36 – 45 anos (  ) 46 – 55 anos (  ) acima de 56 anos 

QUESTÕES 

1) Mediante suas relações e experiências com a Escola da Ponte, como você 

descreveria o processo de ensino e aprendizagem? 

 

2) De que forma a Escola da Ponte organiza sua proposta pedagógica? 

 

3)  Em sua análise, quais as aproximações e distanciamentos das propostas 
pedagógicas da Escola da Ponte e de outra instituição escolar? Por quê? 

 
 

4) Como você compreende os impactos das práticas pedagógica da Escola da 

Ponte nos educandos? 

 

5) Em sua opinião, quais movimentos interdisciplinares e/ou transdisciplinares 

permeiam as práticas pedagógicas na Escola da Ponte? 

 

6) Como você compreende a relação entre família, professores e estudantes em 

prol das práticas pedagógicas? 
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7) Que aspectos você descreveria como representativos da Escola da Ponte a 

cerca da produção do conhecimento? 

 

8) Em sua análise, a escola da Ponte poderia ampliar as vagas? Como?  

 

9) As vagas poderiam ser também ampliadas para jovens entre 15 e 17 anos? 

 

10)  É sabido que as crianças e jovens, após vivenciarem a proposta pedagógica 

da Escola, devem migrar para uma outra escola no intuito de término dos 

estudos. Como você analisa tal transição, considerando que por vezes as 

propostas pedagógicas são diferenciadas? 

 
11)  Como as Políticas Públicas Educacionais desdobram-se no contexto 

educativo? Elas são importantes para pensarmos propostas pedagógicas? 

Por quê?  

 

12)  Como tais políticas estão em interlocução com contexto da Escola da Ponte? 

 

13)  O discurso de inovação tem-se tornado muito recorrente nas políticas 

públicas e na literatura educacional, de modo a direcionar nossas práticas 

pedagógicas na busca de algo "novo", inédito e diferenciado. Dito isto, como 

podemos compreender uma escola inovadora? Podemos dizer que a Escola 

da Ponte configura-se como inovadora? Por quê? 

 

14)  Uma escola inovadora é necessariamente inter ou transdisciplinar? Por quê? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 

 
 

 
 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação – CE/UFSM 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Doutorado em Educação 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título inicial do estudo: POLÍTICAS CURRICULARES: CONHECIMENTO EM DIÁSPORA  
Pesquisador responsável: Andrelisa Goulart de Mello  
Orientador: Professora Doutora Rosane Carneiro Sarturi  
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria – Rio Grande do Sul, 
Brasil  
Telefone e endereço postal completo: (55) 3220-8450. Avenida Roraima, 1000, prédio 16, 
sala 3155, 97105-970 - Santa Maria - RS.  
Local da coleta de dados: Escola Básica da Ponte, Porto - Portugal  
  
A pesquisadora, Andrelisa Goulart de Mello, sob minha orientação, Professora Doutora 
Rosane Carneiro Sarturi, somos responsáveis pela pesquisa POLÍTICAS CURRICULARES: 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM DIÁSPORA e viemos através deste documento 
solicitar autorização para a realização da pesquisa em nível de doutoramento.  
Este processo investigativo de tese está atrelado às discussões sobre o conhecimento e 
suas imbricações no contexto escolar e nas práticas pedagógicas, bem como, suas 
interlocuções nas políticas públicas e na conjuntura das abordagens sobre a 
inter/trans/disciplinaridade, vistos como pontes para a inovação educacional. A pesquisa 
pretende analisar como os movimentos históricos dos modos de produção do 
conhecimento disciplinar imbricam-se às políticas curriculares e promovem 
im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora.  
 
Constituem-se como objetivos específicos:   
• Problematizar a disciplinaridade e os movimentos inter/trans/disciplinares na perspectiva 
de uma abordagem histórica;   
• Compreender políticas curriculares e seus discursos disciplinares, interdisciplinares e 
transdisciplinares;  
• Analisar as im/possibilidades na construção do conhecimento em diáspora, considerando a 
experiência da Escola Básica da Ponte.  

A tese estabelece relações teóricas essencialmente sob a ótica das escolas 
convencionais brasileiras, trazendo a perspectiva da Escola Básica da Ponte como exemplo 
e possibilidade de construção do conhecimento inovador.   

A abordagem sobre a disciplinaridade, o interdisciplinar, e o transdisciplinar é 
necessária no contexto da tese, porque são conceitos que nos interessam, e se constituem 
essenciais para a análise do conhecimento em diáspora em contextos escolares. Teórico-
metodologicamente delineia-se a realização de uma abordagem qualitativa do tipo estudo de 
caso. A produção do corpus analítico está permeada pelo lócus de pesquisa: Escola da 
Ponte (Porto, Portugal), a produção de dados se dará através de documentos legais, 
observação direta e entrevistas semiestruturadas. A técnica de triangulação dos dados (YIN, 
2015; TRIVIÑOS, 2008), é potência para a análise do estudo de caso, concomitantemente 
com a análise de conteúdo de Bardin (2011).   
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Entende-se, que mediante uma sociedade disciplinar, que valoriza o acúmulo de 
informações, torna-se um desafio a construção de projetos e escolas inovadoras que 
consigam superar a estrutura escolar disciplinar historicamente construída, além disso, 
embora se tenha na contemporaneidade uma perspectiva que incentiva o ―novo‖, o inovar, 
sabe-se que o contexto da escola, está permeado por políticas públicas de cunho neoliberal 
que, de alguma forma, movimentam perspectivas educacionais voltadas para uma lógica de 
mercado, isto é, a escola permanece como instituição homogeneizadora, hierárquica, com 
currículos fragmentados em disciplinas, isto é, um currículo que manifesta práticas 
pedagógicas desconexas a realidade do educando. Contrapondo esses modelos instituídos 
de escolas disciplinares, espera-se nesta pesquisa sustentar que existem exemplos de 
instituições de educação, como a Escola da Ponte que possibilita práticas pedagógicas e 
políticas curriculares que movimentam uma gestão colaborativa que resulta em um processo 
dinâmico de construção do conhecimento. É uma escola única, que pode ser inspiração 
para a reforma de outras escolas, ou até mesmo projetos inter/trans/disciplinares.  

 
Para a realização da pesquisa está previsto o seguinte procedimento metodológico:  
1. Visitação e observação da Escola Básica da Ponte.  
2. Entrevistas com um representante responsável por um aluno (uma mãe ou um pai).  
3. Entrevistas com um professor ou professor Luiz Henrique da Escola Básica da Ponte.  
  
A participação do pesquisador será realizada a partir do seguinte procedimento 
metodológico:  
1. O pesquisador irá pedir autorização para a realização da visita e observação na Escola 
Básica da Ponte através do conselho de gestão da escola.  
2. O pesquisador irá observar e anotar suas impressões de forma diária, sem fazer 
interferências na sistematização da escola.  
3. O pesquisador fará entrevista com um pai/mãe e um professor ou professor Luiz 
Henrique. As entrevistas serão realizadas sob a presença de um gravador.  O pesquisador 
terá um diário de bordo em que anotará informações adicionais da entrevista.  
4. Deverá ser explicado de forma minuciosa o teor das entrevistas. Os entrevistados 
deverão assinar um termo de consentimento.  
5. Após as entrevistas, o pesquisador fará a transcrição e irá compartilhar com o 
entrevistado.  
  
Os benefícios que esperamos com este estudo são:  

1. Desenvolver estudo que direcione reflexão sobre as políticas curriculares prescritivas 
e as colaborativas, bem como, mostrar possibilidades de práticas pedagógicas 
interdisciplinar e transdisciplinar.   

2. Destacar as possibilidades de construção do conhecimento em espaços escolares 
inovadores, elencando a escola Básica da Ponte como um exemplo.  

3. Contribuir teórica e empiricamente para o estudo das políticas curriculares que 
consideram a transformação dos seus espaços, tempo e modos de aprender.  

4. Contribuir através da pesquisa empírica para o apontamento das impossibilidades e 
possibilidades do funcionamento de um modelo de escola não convencional que 
desenvolve práticas pedagógicas voltadas para o princípio de autonomia e 
autogestão dos interesses dos seus alunos e da construção do conhecimento.   

5. Contribuir para estudos fundamentados nos caminhos da ―inovação‖, ou seja, de 
uma  pesquisa empírica que se baseie em perceber a construção do conhecimento 
na perspectiva da diáspora, isto é, defender a tese de que o conhecimento é 
disperso e pode ser construído em espaços compartilhados que não seja a sala de 
aula tradicional, com professores orientadores e mediadores do modo de aprender, 
sem limitação do tempo e fragmentação de disciplinas. A pesquisa entende que tudo 
o que conhecemos ou poderemos conhecer se produz na dispersão dos saberes, por 
isso, a importância de criar estratégias que possibilitem a contextualização inter e 
transdisciplinar.   
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O entrevistado terá garantida a possibilidade de retirar sua permissão a qualquer 
momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.   

As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, 
apenas, em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, a não ser entre os 
responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação.  
  
Notas de esclarecimento  
Esclareço a comissão de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar, que a doutoranda 
Andrelisa Goulart de Mello esteve desde o ano de 2016 em contato com o conselho de 
gestão da Escola Básica da Ponte via e-mail, foi através desses contatos que se autorizou a 
visitação e observação da pesquisadora na primeira quinzena de março de 2018. Andrelisa 
foi recebida pela coordenadora Ana Moreira no dia 01 de março de 2018 na escola Básica 
da Ponte, a mesma orientou sobre os procedimentos para a realização das entrevistas, 
recomendando que fosse realizada a solicitação via plataforma de Monitorização de 
Inquéritos em Meio Escolar. Ademais, foi permitido que a doutoranda observasse a escola e 
seu funcionamento. Dessa forma, foram registradas anotações e realizado contato informal 
para possível prosseguimento da pesquisa e, sobretudo, para a realização das entrevistas. 
A doutoranda estabeleceu contato informal com uma família e um ex professor, os quais 
estão dispostos a participar da pesquisa. Por isso, viemos através desse documento solicitar 
permissão para o prosseguimento das atividades de pesquisa. Ficamos a disposição para 
maiores esclarecimento e detalhamento da pesquisa.  
 
 

 
   
Assinatura do Orientador  
Rosane Carneiro Sarturi 
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APÊNDICE C – Termo de Confidencialidade 

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Educação – CE/UFSM 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
Doutorado em Educação 

 

 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
Título do projeto: Políticas curriculares: construção do conhecimento em diáspora. 
 
Pesquisadora Orientadora responsável: Rosane Carneiro Sarturi 
 
Pesquisadora responsável: Andrelisa Goulart de Mello 
 
Contato: (55) 99984 0063 / andrelaizes@gmail.com 
 
Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) / Centro de 
Educação (CE), Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE) 
 
A pesquisadora da presente tese se compromete a preservar a privacidade dos sujeitos 
cujos dados serão construídos, através de gravação de áudio. Concorda, igualmente, que 
estas informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução da presente tese 
e publicações decorrentes. As informações dos sujeitos somente poderão ser divulgadas de 
forma anônima. As informações prestadas ficarão em completo sigilo, na sala 3234 do 
prédio 16 (Centro de Educação/UFSM) por um período de cinco anos sob a 
responsabilidade da Profª. Dra Rosane Carneiro Sarturi (orientadora da pesquisa). Após 
este período, os dados serão destruídos. Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFSM em ..../..../.... com o número do CAAE ................. 
 

Santa Maria, __ de _____________ de 2016.  
 
_____________________________                      _____________________________ 
 Prof.ª Dr.ª Rosane Carneiro Sarturi                      Andrelisa Goulart de Mello 
                    Orientadora                       Pesquisadora responsável 

 

 


