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RESUMO

Gustavo de Carvalho Cayres da Silva. Pensando a escola a partir da Geografia:
Escola que temos, escola que queremos. 2016. 129 f. Produto Final (Especialização
em Docência da Educação Básica na Disciplina Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.

Desenvolvido  com estudantes  do 1º,  2º  e  3º  anos do Ensino Médio  no Colégio
Estadual  Olga Benário  Prestes,  este  projeto  trata  de  um processo de discussão
sobre a escola. Com o objetivo de discutir com os estudantes suas experiências
e relação com o espaço escolar  e  a  escola  enquanto instituição, tendo por
referência  a  Geografia  Escolar.  Como objetivos  específicos,  espera-se utilizar  o
“Currículo Mínimo” da SEEDUC como instrumento de reflexão sobre o colégio;
refletir sobre o funcionamento e os objetivos da escola à luz dos conteúdos
trabalhados com cada série; e, por fim,  verificar a impressão pessoal de que o
colégio funciona de forma autoritária,  aparentemente valorizada por parcela
representativa  dos estudantes.  Estes  objetivos  foram buscados através de um
processo reflexivo, orientado à metodologia da Prática Exploratória. Nesta lógica, a
atitude de contemplação é parte importante do processo: enquanto professor recém
lotado na unidade escolar, chamou a atenção uma relação de controle e submissão
da direção do colégio sobre seus funcionários e estudantes. Assim, compreender
melhor as relações construídas no âmbito da escola e discutir estas questões com
os estudantes se torna um processo importante. Caminhando para esta reflexão,
num  primeiro  momento,  foram  feitas  discussões  com  temáticas  específicas  do
currículo de Geografia em sua relação com a escola: representações do espaço
geográfico na perspectiva do Lugar e da Topofilia (conteúdos da 1ª série); a escola
como espaço de construção e prática de cidadania (conteúdos da 2ª série);  e a
escola em analogia com a indústria (conteúdos da 3ª série). Discussões que abriram
espaço à produção de textos  coletivos  com posicionamentos sobre  as  reflexões
iniciais  dos  grupos  de  estudantes.  Posteriormente,  os  textos  produzidos  foram
discutidos  e  foi  feito  um levantamento  das  impressões  dos  estudantes  sobre  a
escola através de questionários que deram subsídio ao fechamento do projeto. Em
um  último  momento,  foram  apresentados  os  resultados  dos  questionários  aos
estudantes, retomando as temáticas iniciais das discussões com cada série. Este
trabalho foi capaz de produzir um processo de discussão das questões propostas,
possibilitando a compreensão de que a imagem e posição de referência da qual o
colégio goza na comunidade está de fato associada a uma concepção autoritária e
centralizadora.  Nos  debates,  à  luz  das  temáticas,  trabalhos  e  questionários,
evidenciamos  algumas  demandas  e  entendimentos  importantes:  as  noções  de
autoritarismo e democracia não se encontram bem fundamentadas, a despeito do
autoritarismo percebido  pelos  estudantes;  a  escola  é  vista  como um espaço  de
vivência positiva, que colabora na construção de cidadania sem necessariamente
praticá-la em seu âmbito e de que os estudantes veem a analogia entre escola e
indústria  como  parcialmente  válida.  O  desenvolvimento  desta  proposta  tem  por
consequência, portanto, uma reflexão sobre práticas pessoais enquanto docente e
uma  contribuição  para  a  formação  dos  estudantes  instrumentalizadas  pela
Geografia, abrindo possibilidades futuras e cotidianas, que não se inserem apenas
no contexto deste trabalho.
Palavras-chave: Geografia Escolar; Prática Exploratória; Lugar; Topofilia; Cidadania;
Indústria.



ABSTRACT

Gustavo de Carvalho Cayres da Silva.  Thinking school through Geography: the
school we have, the school we want. 2016. 129 f. Produto Final (Especialização em
Docência  da Educação Básica  na Disciplina Geografia)  –  Colégio  Pedro  II,  Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016.

Developed with students at State High School Olga Benário Prestes, this project is a
discussion process about the school. The general objective is to debate students’
experiences and relationship with the school as a space and institution, taking the
School  Geography  as  reference.  The  specific  objectives  are:  to  use  SEEDUC’s
“minimum curriculum”  as  a  tool  to  think  about  the  school;  to  consider  about  the
school’s operation and objectives using the Geography contents; and to verify the
personal  impression  that  the  school  works  in  an  authoritarian  way,  apparently
valorized  by  the  community.  The  methodology  of  “exploratory  practice”  was  the
reflexive way to seek these objectives. As a new teacher in the school, relationships
of submission and control were initially perceived between the direction of the school
and its workers and students. The debates with he students are an important way to
build a better comprehension about these relationships. In this way, at a first moment,
debates about specific topics of Geography curriculum were done with each one of
the three grades of high school: ‘Place’ and ‘Topophilia’; ‘Citizenship’; and an analogy
between schools and industries. These discussions opened room to the production of
group texts with students’ positions about the preliminary debates. After, the texts
were collectively evaluated and a survey was done to research students’ impressions
about the school through standard questions to all  the classes where the teacher
works. At last, the results of these questions were presented to the students as a way
to resume the first  debates,  with  the Geography topics.  This project  was able to
create  a  process  of  discussion  of  relevant  questions  to  the  school  using  the
Geography curriculum and to  verify the hypothesis  of  the third  specific  objective.
Moreover, other important points must be mentioned: the notions of authoritarianism
and democracy are not well  fixed between the students; this school is seen as a
positive space of experience; and the analogy between schools and industries was
seen by the students as partially valid. As consequences of the development of this
project,  we can highlight  the thinking  about  personal  practices as  a teacher;  the
contribution  to  students’  instruction  through  Geography,  opening  possibilities  that
overcome the context of this work.

Keywords:  School Geography; Exploratory Practice; Place; Topophily;  Citizenship;
Industry.
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deixaram claro que o autoritarismo não é uma postura desejável ou
tolerável.
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1. INTRODUÇÃO

O presente projeto tem como referência o trabalho realizado no âmbito do

Programa de Residência Docente no ano de 2015 (PRD-2015) do Colégio Pedro II.

Como projeto final do programa, a proposta se desenvolve com os estudantes das

três  séries  do  ensino  médio  regular  noturno  do  Colégio  Estadual  Olga  Benário

Prestes,  considerando  este  turno  como  recorte  por  ser  o  turno  de  trabalho  do

docente.  Antes  de  nos  debruçarmos  sobre  a  introdução  ao  trabalho  de  fato

realizado, é importante considerar a caracterização do C.E. Olga Benário Prestes.

O  Colégio  Estadual  Olga  Benário  Prestes  é  localizado  no  bairro  de

Bonsucesso.  Desde  Abril  do  ano  2000,  a  unidade  escolar  funcionava  na  Rua

Uranos. Em fevereiro de 2014, a unidade foi transferida para um prédio novo em rua

próxima (Rua  Joana  Fontoura).  Desta  forma,  desde  sua  inauguração,  o  colégio

atende à mesma comunidade, apesar da mudança de endereço.  Esta mudança,

para  um  novo  prédio  com  estrutura  reformada  onde  antes  existia  uma  escola

privada, garante ao colégio estrutura bastante ampla: vinte e seis salas de aula,

laboratório  de  informática,  laboratório  de  ciências,  sala  de  artes,  duas  salas  de

vídeo,  quadra  poliesportiva,  piscina  semi-olímpica,  sala  de  idiomas,  quatro  salas

para a direção, uma sala para secretaria com anexo, sala de professores, quatro

banheiros  com  vestiários,  cinco  banheiros  para  funcionários,  cozinha,  refeitório,

auditório para cento e oitenta pessoas, elevador, um pátio inteiro e uma área/pátio

externos  com uma pequena  garagem.  O colégio  é  administrado  pela  Secretaria

Estadual de Educação, SEEDUC, dentro da Coordenadoria Regional Metropolitana

III, com uma diretora geral e três diretoras adjuntas, além de dois coordenadores

pedagógicos.

Esta  estrutura  está,  de  forma  geral,  atendendo  de  forma  suficiente  aos

estudantes e funcionários da unidade. Para a vivência do turno da noite, as salas e o

espaço físico da escola atendem às necessidades dos estudantes e funcionários,

inclusive  em  termos  de  conservação,  onde  a  estrutura  e  os  equipamentos

encontram-se em condições de uso,  salvo  alguns casos específicos.  O uso dos

laboratórios  é  viável,  apesar  de  relatos  dos  estudantes  de  pouco  uso,  falta  de

equipamentos  e  de  material  de  uso  corrente  nestes;  a  biblioteca  não  é  muito

aproveitada pelos  estudantes durante  o turno da noite  em virtude do horário  de

aulas; o uso da piscina durante a noite não é possível por não existir guarda-vidas
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para o turno; e o uso do elevador é restrito a cadeirantes e pessoas que possuam

necessidade médica. Esta situação já foi alvo de discussão na unidade, bem como a

questão da piscina. A questão do uso do elevador foi recentemente revertida, com a

mudança de direção geral que ocorreu próxima à finalização deste projeto, assim

como a piscina pôde ser utilizada por algumas turmas à noite, após esta mudança.

As condições de manutenção desta estrutura são boas, porém apresentam

sinais  de  incapacidade  de  garantir  suas  condições  no  médio  e  longo  prazos.

Enquanto nesta unidade foram percebidas necessidades pontuais de manutenção

sanadas com certa morosidade, há relatos de outras unidades escolares de que a

empresa responsável pelo aluguel e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado

está retirando-os das escolas por falta de pagamento. Assim, na atual conjuntura, há

perspectiva na escola de um processo de degradação da estrutura recém-construída

por falta de manutenção em um prazo maior ainda que, atualmente, ela esteja em

boas condições.

A escola atende, nos três turnos, a pouco menos de dois mil e quatrocentos

estudantes,  em turmas do ensino  médio regular  e  da modalidade “NEJA”  (Nova

EJA), em quatro módulos de seis meses cujo ingresso é feito através do sistema de

matrícula da SEEDUC. No ensino médio regular, são dezesseis turmas de 1º ano

(três à noite), vinte e quatro turmas de 2º ano (três à noite) e dezoito turmas de 3º

ano (três à noite; na modalidade NEJA, há para o segundo semestre quatro turmas

abertas, uma para cada módulo (I, II, III e IV), todas no turno da noite. Portanto, os

estudantes  da  unidade  estão  distribuídos  em  sessenta  e  duas  turmas,  o  que

significaria  uma média  próxima de  trinta  e  oito  estudantes  por  turma,  com uma

tendência a turmas consideravelmente menores à noite, especialmente no NEJA. A

faixa etária dos estudantes do ensino médio regular é, principalmente, de estudantes

de quinze a dezoito anos, inclusive no turno da noite, enquanto os estudantes do

ensino médio na modalidade NEJA possuem a partir de vinte e um anos, com idades

bastante variadas, caracterizados pela direção da escola como estudantes de classe

média-baixa  em  sua  maioria.  Considerando  o  recorte  do  ensino  médio  regular

noturno,  este  trabalho  abrange  seis  turmas  (duas  para  cada  série)  das  nove

existentes o turno (três para cada série) em um quantitativo de aproximadamente

duzentos e vinte estudantes no total e de aproximados cento e quarenta nas turmas

1013, 1014, 2022, 2023, 3016 e 3017.

A grade curricular adotada pela escola é o “Currículo Mínimo” da SEEDUC,
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com  um  projeto  político-pedagógico  que  é  constantemente  atualizado  e

compartilhado  com  a  Coordenadoria  Metropolitana  III,  de  acordo  com relato  da

direção da escola. Enquanto professor recém-chegado à escola, não foi  possível

participar efetivamente da elaboração e atualização do PPP, que possui projetos que

são aplicados no cotidiano da unidade. Para este tipo de trabalho e para o trabalho

didático  cotidiano,  a  escola  dispõe  de  equipamentos  e  material,  com  algumas

questões pontuais  como a já  mencionada escassez de material  e  equipamentos

para os laboratórios ou como a absoluta escassez de uniformes escolares para este

ano  letivo.  A biblioteca  dispõe  de  espaço,  horário  e  material  disponíveis;  e  os

estudantes  receberam livros  didáticos,  o  que  não  corresponde  a  uma  realidade

ampla na rede. Especificamente para a disciplina de Geografia, há alguns mapas

disponíveis em condições de uso, apesar de necessitar de maior variedade para um

aproveitamento mais efetivo.

Em termos de inclusão, há um destaque para a construção planejada com

relação  à  acessibilidade  ao  espaço  da  unidade  escolar.  Há  rampas,  elevador,

banheiros  e  vestiários  adaptados,  além  de  piso  tátil  sinalizando  caminhos  e

obstáculos.  Com  relação  a  outras  questões  ligadas  à  acessibilidade,  como  a

inclusão nas turmas regulares e adaptações curriculares e de avaliação,  não foi

possível observar qualquer caso ou ação específica neste sentido no turno da noite,

por  não  existirem  estudantes  que  indiquem  a  necessidade  de  ações  de

acessibilidade e inclusão neste sentido.

Além  disso,  a  unidade  escolar,  durante  este  ano  letivo  não  apresentou

problemas  relevantes  associados  à  violência  dentro  de  seu  espaço.  A unidade

dispõe permanentemente da presença de policiais militares no seu interior, programa

que divide opiniões entre os profissionais de educação e é rejeitado pelo sindicato: o

PROEIS; e se localiza em uma área de comunidade historicamente marcada por

situações violentas, tendo sido fechada em horário de aula (por volta das 20h) uma

vez durante este ano letivo no turno da noite por questões de segurança. Na região

sob  responsabilidade  da  Coordenadoria  Regional  Metropolitana  III  são  comuns

casos de escolas situadas em comunidades com problemas recorrentes de violência

dentro do espaço escolar e em seu entorno, de forma a comprometer a segurança

do funcionamento de diversas unidades:  no caso do C.E.  Olga Benário  Prestes,

estes problemas não são, portanto, recorrentes.

Outro problema que afeta profundamente a rede estadual é a carência de
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professores sem, porém, afetar  também na mesma medida o C.E.  Olga Benário

Prestes. Para as disciplinas obrigatórias, não há turmas sem professores, apesar de

existirem professores trabalhando no regime de Gratificação por Lotação Prioritária

(G.L.P.), onde trabalha-se com carga horária aumentada, de forma análoga à “hora-

extra”. Para as disciplinas optativas (Língua Estrangeira Optativa e Ensino Religioso)

há professores disponíveis, apesar de não haver para todas as turmas de Ensino

Religioso, realidade que está também mais bem atendida do que é comum na rede

estadual,  especialmente no turno da noite.  Com relação a esta última disciplina,

estudantes  do  turno  da  noite  iniciaram  o  ano  relatando  ser  tratada  como  de

frequência obrigatória, problema que parece ter sido solucionado a partir de seus

questionamentos ao tratamento dado à disciplina, uma vez que cessaram relatos

neste sentido.

O  Colégio  Estadual  Olga  Benário  Prestes  funciona  de  forma  bastante

centralizada na figura  da  direção,  especialmente  a  direção geral  que,  durante  a

realização deste trabalho, passou por um processo de exoneração a pedido com

vistas ao seu processo de aposentadoria. Por um lado, isso significa um problema

na instituição tanto para parte dos servidores quanto para parte dos estudantes, que

frequentemente  destacam  e  relatam  questões  ligadas  a  posições  e  medidas

autoritárias,  desrespeitosas  e  intransigentes.  Por  outro  lado,  outra  parte  da

comunidade escolar vê nesta mesma política de gestão local uma boa característica,

citando  a  escola  como  referência  para  a  região.  Esta  visão  é  aparentemente

corroborada pela Metropolitana III. Após a mudança na direção geral, com a saída

também de uma diretora adjunta que havia sido convidada pela primeira, o colégio

encontra-se em um contexto de adaptação e de relativa incerteza com relação ao

seu futuro.

Desta forma, a participação da comunidade na U.E. é consolidada por três

vieses,  sendo  os  dois  últimos  constituídos  no  colégio  neste  ano  letivo,

aparentemente por orientação da Metropolitana e da SEEDUC e operacionalizados

pela direção da escola:  reuniões bimestrais  de responsáveis,  conselho escolar e

grêmio escolar.  Assim, nestas três instâncias,  há participação da comunidade na

escola, de forma que a partir da atuação da comunidade pode ser possível construir

uma participação efetiva nos processos de ensino-aprendizagem e no contato de

forma geral com a escola. No turno da noite, esta participação é mais restrita, uma

vez que a campanha para o grêmio escolar e as candidaturas são mais presentes
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nos turnos da manhã e da tarde e também devido ao fato de que parcela expressiva

dos estudantes do turno da noite já possui dezoito anos, de forma a dispensar a

presença da família como responsável nas reuniões. Apesar destas instâncias de

contato com a comunidade, o contato dos professores com responsáveis tende a ser

centralizado também pela direção geral,  por opção de gestão, com o objetivo de

evitar atritos e preservar o corpo docente na tentativa de solucionar problemas que

possam ter surgido ao longo do ano letivo.

Em síntese,  em diversos  aspectos  o  C.E  Olga  Benário  Prestes  pode  ser

considerado  um  colégio  acima  da  média  na  SEEDUC.  A construção  recente  e

planejada para necessidades atuais, bem como suas condições de conservação e

adequação podem ser consideradas melhores do que a realidade média da rede, a

despeito de alguns problemas e questões pontuais ou com possível degradação em

um  prazo  maior.  No  tocante  ao  seu  funcionamento,  encontra-se  alinhada  às

diretrizes da SEEDUC (Currículo Mínimo, avaliações externas e outros aspectos da

política  educacional  do  estado  vem  se  fazendo  presentes)  e  dispõe,  apesar  de

questões  pontuais,  de  um  quadro  de  professores  praticamente  completo  e  de

material disponível para o uso corrente.

Nestes termos, o trabalho na unidade funciona de forma bastante organizada.

O atendimento à comunidade, projetos previstos no PPP, os horários e calendários

(tanto  o  calendário  escolar  da  rede  quanto  calendário  próprio  da  escola)  são

cumpridos sem falhas consideráveis.  Estas práticas estão bastante associadas a

uma direção bastante séria com seu trabalho e também centralizadora, situação que

interfere também no funcionamento pedagógico e disciplinar da unidade escolar, de

modo que, ao longo deste ano letivo foi possível observar intercorrências tanto na

relação com estudantes quanto na relação com professores.

Para além da caracterização do colégio e retomando o objeto deste trabalho,

é importante destacar que a motivação para a sua construção decorre das vivências

pessoais como professor do Colégio Estadual Olga Benário Prestes. As impressões

iniciais  sobre  o  colégio  trouxeram a  imagem de  um colégio  de  disciplina  rígida,

ditada  pela  direção  geral,  tanto  para  estudantes  quanto  para  servidores  e

funcionários. Situações atípicas para a rede estadual,  especialmente no turno da

noite, com relação ao horário de chegada e saída dos estudantes e funcionários

sendo  rigidamente  controlado;  com  relação  aos  conteúdos  e  atividades

desenvolvidos em sala pelos docentes, relatados diariamente pelos representantes
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de  turma  para  a  direção  do  colégio;  a  proibição  absoluta  do  uso  de  telefones

celulares  nas  dependências  do  colégio;  momentos  públicos  e  privados  de  falas

ríspidas com funcionários e estudantes; além de uma quantidade muito grande de

estudantes convidados a buscar vaga em outros colégios e de relatos de estudantes

neste  sentido,  por  decisão  unilateral.  Apesar  destes  exemplos  de  atitudes

qualificadas por estudantes e funcionários como autoritárias, era também perceptível

o  entendimento  de  que  práticas  como  essas  eram  necessárias  e  conferiam

qualidade ao colégio, apesar dos problemas que traziam como efeitos colaterais. A

observação por si não foi instrumento suficiente para compreender esta dinâmica

local na comunidade escolar. A prática pedagógica se mostrou uma via possível de

compreensão desta situação,  através de análise e construção de conhecimentos

sobre a realidade cotidiana do colégio. Apontar para a discussão com os estudantes

suas relações com a escola e a educação formal se mostra uma forma de atender à

demanda já citada por espaços para este tipo de discussão e como maneira de

conhecer melhor o contexto local.

Esta  perspectiva  se  aproxima  da  metodologia  da Prática  Exploratória,

aplicada  na  concepção  própria  da  Geografia  Escolar.  Assim,  este  processo  de

discussão com as turmas atendidas foi construído a partir de temas da Geografia

presentes  no  Currículo  Mínimo  da  rede  estadual  de  educação.  É  através  de

conhecimentos próprios a esta disciplina que se coloca a proposta de discutir  a

escola  que  temos e  refletir  sobre  a  que  queremos:  a  Geografia  pode  ser  um

instrumento capaz de, através da apropriação de conceitos e temas que lhe são

inerentes, colaborar para a construção de entendimentos sobre a escola em uma

perspectiva geográfica.

Desta  forma,  a  proposta  e  os  objetivos  deste  trabalho  não  passam  pela

intenção de, em seu âmbito, promover uma prática transformadora, mas uma prática

de entendimento e construção de conhecimento através dos debates, trabalhos e da

aplicação de um questionário. Uma atitude mais consciente, participante e reflexiva

por parte dos envolvidos no projeto está posta como possibilidade de trabalho futuro

ou como consequência decorrente de construções pessoais no processo, mas não

como  finalidade,  que  se  encerra  nos  processos  de  discussão  e  construção  de

conhecimentos. Nesta linha de trabalho, o repensar de práticas como docente e o

repensar de práticas como estudantes são posturas que não são rejeitadas, mas

necessárias e inerentes ao próprio processo de construção de conhecimentos em
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Geografia e sobre a escola.

O objetivo é discutir a relação dos estudantes do colégio com a própria escola

e a educação formal,  a  partir  de reflexões motivadas pela própria  Geografia  em

temas presentes no Currículo Mínimo da rede estadual. Ou seja, discutir à luz desta

disciplina escolar os entendimentos que os estudantes constroem sobre a escola

que vivenciam e a escola enquanto instituição: “a escola que temos”. Entendemos

que a construção de debates sobre a realidade próxima é importante para a reflexão

sobre  um  projeto  de  escola  para  o  Colégio  Estadual  Olga  Benário  Prestes,  de

educação e de sociedade: “a escola que queremos”.

Esta discussão será pautada a partir de conexões entre os programas da rede

estadual  para a 1ª,  2ª  e 3ª séries do ensino médio e a reflexão sobre a escola

enquanto espaço vivido e instituição. Portanto, a proposta deste trabalho considera a

possibilidade de contribuir, futuramente, para uma participação mais ativa e reflexiva

dos estudantes na escola. Este projeto é entendido como uma demanda pessoal e

como forma de aproximação com uma demanda dos estudantes por espaços para

discussão e  posicionamentos.  Assim, serão apresentados e  analisados ao longo

deste trabalho,  o  processo de reflexão com as turmas e as hipóteses de que a

unidade escolar funciona de forma bastante centralizada e que este funcionamento

confere à escola uma imagem positiva frente à comunidade escolar.

Discutir as hipóteses acima e as referências de qualidade para um colégio é

um processo identificado como importante para os estudantes, que pode ser feito

através de contribuições disciplinares da Geografia. Ou seja, a Geografia Escolar

possui condições, em sua proposta curricular, de mediar a discussão sobre a escola

de forma extremamente próxima à vivência dos estudantes (não apenas no caso

particular  do  C.E.  Olga  Benário  Prestes),  além de  ser  também subsídio  para  o

repensar das práticas pedagógicas, a partir do momento que pode contribuir para

entendimentos  mais  profundos  sobre  a  comunidade  escolar  (enquanto  docente).

Assim,  partindo de discussões realizadas no âmbito  de cada turma atendida,  foi

possível se aproximar da realidade da escola e utilizar conhecimentos construídos

previamente nas aulas da disciplina para debater e construir entendimentos sobre a

escola, em cada série do Ensino Médio.

Cabe neste momento, antes de avançar, estabelecer um parâmetro para as

noções de Democracia e de Autoritarismo utilizadas neste trabalho. Apesar de serem

termos presentes no desenrolar do trabalho, o projeto não se utiliza de construções

13



aprofundadas  e  plenamente  referenciadas  para  estes  temos,  pois  eles  não  são

centrais aos seus recortes de temas e conteúdos escolares e à fundamentação do

trabalho. Por isso, definições dicionarizadas, próximas ao senso comum se fazem

suficientes para as reflexões propostas aos estudantes, onde o enfoque conceitual e

temático  recaiu  especificamente  sobre  os  temas  elencados  para  cada  série  e

fundamentados  neste  trabalho,  como  mecanismos  de  reflexão  sobre  o  colégio.

Democracia pode ser definida como “1. Governo do povo;  Soberania popular;  2.

Doutrina  ou  regime  político  baseado  nos  princípios  da  soberania  popular  e  da

distribuição equitativa do poder.” (FERREIRA, 2001, pp. 208), complementada por

parte  do  verbete  'democrático':  “(...)  2.  Que  emana do  povo  ou a  ele  pertence”

(FERREIRA, 2001, pp. 208). Neste sentido, o primeiro termo, neste trabalho, está

associado à lógica de garantia da participação de todos nas instâncias de poder,

especialmente,  na  escola  através  de  dinâmicas  de  representação  ou,

preferencialmente,  participação.  Assim,  faz  sentido  considerar  o  verbete  como

referência simples,  de senso comum, para  tratar  este conceito  que,  junto ao de

autoritarismo,  será  marginal  na  construção  teórica,  mas  bastante  presente  no

decorrer do processo, devido aos posicionamentos dos estudantes e às impressões

pessoais do professor.

Da  mesma  forma,  portanto,  o  dicionário  é  capaz  de  lançar  luz  ao  termo

“autoritário”:  “Relativo  a,  ou  que  se  baseia  na  autoridade  ou  por  ela  se  impõe”

(FERREIRA,  2001,  pp.  77).  O  verbete  “autoridade”,  da  mesma  forma,  tem  a

contribuir para a concepção utilizada neste trabalho: “1. Direito ou poder de fazer-se

obedecer,  dar  ordens,  tomar  decisões,  agir,  etc.(...)”  (FERREIRA,  2001,  pp.  77).

Desta forma, o emprego desta noção no trabalho caminha para o sentido do abuso

da  autoridade,  desrespeitando  princípios  democráticos  seja  com  relação  ao

tratamento entre indivíduos, seja nos processos decisórios, seja na forma de lidar

com possíveis mecanismos de representação ou participação instituídos. Ou seja, a

imposição  de  determinações  pessoais  por  estes  meios  é  uma  situação  a  ser

considerada neste trabalho, associada a uma oposição entre o que é democrático e

o que é autoritário.

Serão  objeto  de  análises  mais  detalhadas  os  objetivos,  metodologia  e

resultados deste projeto, entretanto, cabe adiantar as linhas gerais destas análises.

A metodologia adotada para o trabalho pôde, ao longo do processo, lidar com os

objetivos  propostos,  produzindo  resultados,  em  linhas  gerais,  próximos  aos
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esperados.  Para  além  do  diálogo  com  os  objetivos  propostos,  que  pôde  ser

realizado, este trabalho foi capaz de abrir possibilidades para outras investigações e

processos pedagógicos possíveis  e  também para  consequências  decorrentes  de

reflexões pessoais do docente e dos discentes sobre o colégio, sua comunidade e a

atuação  dos  sujeitos  neste  contexto.  Assim,  compreendendo  demandas  por

conhecer  e  debater  o  colégio,  a  Geografia  pôde  conferir  referências  para  estas

necessidades.

2. OBJETIVOS

Este trabalho se propõe, antes de tudo, a discutir com os estudantes suas

experiências  com relação  ao  espaço  escolar  e  com  relação  à  escola  enquanto

instituição  mediadas  pelas  referências  curriculares  da  Geografia.  Ou  seja,  este

trabalho se propõe a abrir na escola, através da Geografia, espaço para a discussão

e reflexão sobre a realidade mais imediata dos estudantes, demanda identificada

nos estudantes e proposta enquanto professor da instituição. Em termos amplos,

este objetivo geral abre espaço a outras questões mais específicas.

Os objetivos específicos desta proposta não se sobrepõem um ao outro em

termos de relevância ou prioridade, estando inseridos no contexto do objetivo geral.

Primeiramente,  utilizar  elementos disciplinares  presentes no Currículo  Mínimo de

Geografia  da  SEEDUC  como  instrumento  de  reflexão  sobre  o  colégio.

Especificamente, as representações do espaço geográfico; a cidadania e sua prática

no espaço urbano; e os modelos produtivos industriais - Fordista e Pós-Fordista em

analogia ao funcionamento da unidade escolar. Esta discussão da escola enquanto

objeto de estudo para a Geografia com os estudantes se associa também a um

segundo objetivo: refletir sobre o funcionamento e os objetivos da escola à luz dos

pontos de vista trabalhados com cada série, abrindo espaço para três perspectivas

diferentes de avaliação da escola que temos e de proposição para a escola que

queremos. Por fim, estes dois objetivos se encadeiam, também, com a impressão de

que o funcionamento do colégio é excessivamente centralizado na figura da direção

geral,  com  uma  postura  autoritária:  o  desenvolvimento  desta  proposta  deve

contribuir para o questionamento e verificação positiva ou negativa desta impressão

pessoal, que consiste também na avaliação de que a comunidade escolar parece
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conferir a este autoritarismo um juízo positivo de valor.

Desenvolver uma proposta com estes objetivos (geral e específicos) tem por

consequência, portanto, uma reflexão sobre práticas pessoais enquanto docente no

contexto do C.E. Olga Benário Prestes e uma contribuição para a formação dos

estudantes  no  sentido  de  promover  a  reflexão  sobre  sua  vivência  escolar

instrumentalizada  pela  Geografia.  É  interessante  assumir  uma  postura  reflexiva

sobre  a  realidade  escolar  enquanto  professor  no  sentido  de  promover  melhor

compreensão do funcionamento e da relação da escola, seu corpo administrativo e

docente com a comunidade escolar, especialmente os estudantes. Neste sentido,

esta  atitude pode suscitar  a  formação posterior  de  outras  práticas  docentes  em

decorrência  das  reflexões  e  experiências  produzidas  pelo  desenvolvimento  e

aplicação deste projeto. Da mesma forma, uma postura reflexiva sobre sua vivência

por  parte  dos  estudantes  é  interessante.  A  reflexão  sobre  a  escola  à  luz  da

Geografia pode produzir uma postura mais participativa e embasada do estudante

enquanto sujeito ativo na escola, agente da produção deste espaço, que deve ser

um espaço de cidadania e formação.

Considerando  as  dimensões  amplas  da  proposta,  que  tem  como  público

estudantes de seis turmas diferentes, de três séries diferentes, convém destacar a

vantagem  que  a  adoção  de  recorte,  objetivos  e  práticas  amplos  pode  trazer.

Prescindir  de  aprofundamento  e  de  propostas  mais  elaboradas  e  claramente

delineadas consiste em uma opção metodológica e de recorte de público que se

enquadra  no  contexto  da  motivação  pessoal  encontrada  para  este  trabalho.

Valorizando a importância de fazer uma discussão de largo alcance no ensino médio

regular  noturno,  este  trabalho opta  por  não se  pautar  em apenas uma série  ou

turma, produzindo discussões com suportes temáticos diferentes, onde a liberdade

de posicionamento foi claramente colocada, para conduzir à reflexão geral proposta.

Ou  seja,  parte-se  do  pressuposto  de  que  um  debate  mais  amplo  permite  uma

compreensão  mais  geral  do  contexto,  que  poderia  ser  objeto  de  posterior

aprofundamento.

3. JUSTIFICATIVA

Este trabalho se justifica tanto no âmbito da vivência local e cotidiana do C.E.
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Olga  Benário  Prestes  dentro  da  rede  pública  estadual  de  educação  quanto  no

âmbito da Geografia Escolar enquanto construção de saber. No primeiro ponto, é

importante  destacar  a  relevância  de  melhor  compreender  o  funcionamento  da

unidade escolar na sua relação com a comunidade e com o Estado, de forma que

isso pode contribuir para a prática docente e formação dos estudantes. Por outro

lado, contribui também para a construção do conhecimento com relação a práticas

pedagógicas da Geografia, partindo de temas escolares para melhor conhecer e,

possível e futuramente, atuar na experiência vivida no colégio.

Esta proposta foi iniciada e desenvolvida num contexto em que o professor foi

lotado no colégio recentemente, iniciando o ano letivo de 2015. Além disso, o turno

da  noite  no  colégio  é  recente,  decorrente  da  absorção  de  dois  outros  colégios

estaduais da região (C.E. Taciel Cylleno e C.E. Lélia Gonzalez): um para o ano letivo

de 2014 e outro para o de 2015. Assim, trata-se de um colégio onde, especialmente

no  noturno,  é  relevante  um  processo  de  adaptação  que  se  soma  também  ao

processo  de  adaptação  do  docente.  Neste  sentido,  é  de  importância  bastante

relevante este momento de conhecer o colégio e a comunidade, de integrar-se a ele

tanto  na perspectiva  docente  quanto  na perspectiva  discente.  Assim,  como será

percebido na metodologia deste trabalho e como foi colocado em seus objetivos, o

processo  de  conhecer,  discutir  e  criar  entendimentos  com relação  ao  colégio  é

importante tanto para a prática docente neste momento e em momentos futuros

quanto  para  a  integração  e  posicionamento  dos  estudantes  dentro  deste  novo

contexto. Desta forma, a melhor compreensão pelo viés da experiência cotidiana da

instituição  em  seu  contato  com  a  comunidade  pode  ser  capaz  de  proporcionar

também  melhores  relações  de  ensino-aprendizagem  no  contexto  da  Geografia

enquanto disciplina.

Desta forma, utilizar pontos do Currículo Mínimo da SEEDUC de Geografia

como  forma  de  mobilizar  esta  produção  sobre  a  escola  justifica  também  esta

iniciativa do ponto de vista da Geografia Escolar. Através da Geografia e de seus

temas, é possível utilizar os conteúdos como mecanismos de análise da realidade

experimentada  no  cotidiano  escolar,  ou  seja,  a  Geografia  é  capaz  de  ser  um

mecanismo  de  construção  de  conhecimento  e  desenvolvimento  de  habilidades

ligadas à experiência  cotidiana dos estudantes no C.E.  Olga Benário  Prestes.  A

produção  de  saberes  geográficos  no  âmbito  do  colégio  se  entrelaça  com  a

justificativa anterior, calcada no viés da vivência, uma vez que é relevante produzir
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conhecimentos  sobre  a  experiência  direta  de  vida  no  sentido  de  melhor

compreendê-la e, possivelmente, atuar sobre ela tanto da perspectiva de professor

quanto da de estudante.

O trabalho pela compreensão da vivência através da Geografia e utilizando

principalmente debates como recurso de método de trabalho se aproxima de uma

demanda  por  espaços  de  maior  cunho  democrático  e  de  livre  posicionamento.

Portanto,  utilizando o  recurso  das discussões,  fundamentadas na  Geografia,  em

produções de texto dos estudantes e em questionários com questões abertas, este

trabalho se justifica também no sentido de criar um espaço neste sentido dentro do

colégio, aproximando-se dos objetivos delineados para ele. Assim, os argumentos

que  justificam a relevância  deste  trabalho  se  alinham aos objetivos  propostos  e

também  às  demandas  já  colocadas  tanto  do  lado  docente  quanto  do  lado  dos

discentes.

4. METODOLOGIA

4.1.  FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA

A metodologia proposta para este trabalho se aproxima da prática proposta,

especialmente, por Dick Allwright com referência na temática da Prática Exploratória.

Este autor propõe uma reflexão, em conferência realizada no ano de 1999, traduzida

por Maria de Lourdes Sette e publicada em 2007 no Brasil  pela PUC-Rio. Neste

texto,  denominado  “Três  macroprocessos do desenvolvimento  do  professor  e  os

critérios  para  desenvolvê-los  e  usá-los”,  Allwright  propõe  uma  lógica  de

desenvolvimento  permanente  do  professor  através  de  três  grandes  processos

denominados por ele de  “contemplar para entender”,  “agir para entender” e  “agir

para  mudar”.  Nesta  perspectiva,  torna-se  referência  para  outras  reflexões  que

embasam a metodologia deste trabalho, especialmente dentro da seara da Prática

Exploratória.

O  primeiro  processo,  “contemplar  para  entender”,  constitui  uma  atitude

reflexiva  em  seu  sentido  mais  estrito.  Consistiu,  neste  caso,  nas  primeiras

impressões pessoais enquanto docente recém-chegado ao Colégio Estadual Olga

Benário Prestes, em Fevereiro de 2015. Apesar de este momento inicial se encontrar
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fora do âmbito do projeto desenvolvido no Programa de Residência Docente – 2015,

ele está na gênese da proposta, por ter causado as primeiras inquietações, que se

refletiram na proposta de trabalho final para o programa.

Barros (2013), com referência no próprio Dick Allwright, dentre outros, destaca

o “puzzle” (no sentido de questionamento, perguntas motivadoras de reflexão) como

importante instrumento da proposta trazida por este autor. No contato com esta nova

unidade escolar, o primeiro questionamento surgido no cotidiano foi com relação a

práticas  e  estrutura  hierárquica  percebidas  na  escola.  Estas,  na  perspectiva  do

professor,  foram vistas  como centralizadoras  e  autoritárias,  entretanto,  de  forma

intrigante, ainda assim eram percebidas no cotidiano (especialmente por estudantes

e professores) como práticas e estrutura de uma boa escola, de referência na área

atendida. A prática da contemplação durante o trabalho na escola no início do ano

letivo  não  produziu  resposta  pessoalmente  satisfatória  a  esta  questão,  que  foi

trazida para o âmbito do PRD, com um segundo “puzzle”: como utilizar os conteúdos

presentes na grade curricular  de Geografia  para o Ensino  Médio  para discutir  a

concepção desta escola com os estudantes? 

É este segundo questionamento que se aproxima da Prática Exploratória, no

sentido do “agir para entender”. Diante da necessidade de conhecer as dinâmicas de

funcionamento do espaço e comunidade escolares para uma prática pedagógica

mais integrada aos contextos locais, foi pensada esta metodologia de trabalho que,

posteriormente (no decorrer dos momentos de formação promovidos pelo PRD), se

mostrou próxima à proposta trazida por Allwright. Ou seja, a proposta deste trabalho

se aproxima da ideia de produzir entendimentos sem o compromisso obrigatório de

produzir ações para a mudança: esta prática se constituiria no processo de  “agir

para mudar”.

O terceiro macroprocesso de Allwright, por questões de recorte metodológico

e de possibilidades de execução do projeto se constitui como possibilidade futura:

caso seja interessante e viável a proposição de uma ação que objetive a mudança.

Para o autor, é parte importante deste método considerar que mudanças não são

processos  necessariamente  possíveis,  desejáveis  e  positivos  (no  sentido  de

promoção  de  melhoria,  desenvolvimento).  Ou  seja,  diante  desta  metodologia,  é

possível  chegar  à  conclusão  de  que  não  é  interessante  “agir  para  mudar”  uma

situação  em  seu  contexto.  Considerando  especificamente  o  desenrolar  deste

projeto, ficarão claras, mesmo sob críticas, defesas consistentes do autoritarismo no
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colégio, por exemplo. Isso conduz, portanto, à constatação de que uma parcela dos

estudantes  defende  a  permanência  das  condições  de  práticas  atuais  de

funcionamento do colégio. A lógica da “pesquisação” não é uma pretensão desta

proposta  neste  momento.  Porém,  identificadas possibilidades futuras,  esta  lógica

pode ser aproximada da prática docente desenvolvida neste projeto. Ainda assim, a

concepção de Allwright (2007) contribui no sentido de que é crítica à “pesquisação”

como um processo em si.  O autor defende que deve estar precedida por prática

reflexiva  e/ou  prática  exploratória  para  que  faça  sentido,  integrando-se  a  elas.

Apenas assim existiria  a possibilidade de construir  entendimentos e um trabalho

pedagógico voltado para a mudança de forma consciente e passível de avaliação.

No caso específico  deste  trabalho,  o  direcionamento  para  a  mudança não está,

neste momento de “agir para entender”, configurado como horizonte próximo.

Considerada  esta  breve  fundamentação  metodológica  e  as  contingências

práticas  do  trabalho  docente  e  do  Programa  de  Residência  Docente,  convém

esclarecer  a aproximação com a Prática Exploratória.  Enquanto metodologia,  ela

não foi construída segundo padrões rígidos: Allwright (2007) define seis princípios

norteadores:

 Colocar a qualidade de vida em primeiro lugar;

 Trabalhar para entender a vida em sala de aula;

 Envolver todos nesse trabalho;

 Trabalhar para a união de todos;

 Trabalhar também para o desenvolvimento mútuo;

 A fim de evitar que o trabalho para o entendimento esgote seus

participantes, integrar este trabalho com as práticas da sala de aula.

Estes  princípios  são  entendidos  enquanto  construção,  podem ser  reconstruídos,

aprimorados, acrescidos como demonstra a produção de DE MILLER e BEZERRA

(2004), que referendadas no autor, propõem o acréscimo de mais um princípio:

 Fazer com que o trabalho seja  contínuo  e não uma atividade

dentro de um projeto.

A perspectiva  da  Prática  Exploratória,  na  direção  destes  princípios,  se  mostrou

adequada aos objetivos gerais e específicos deste trabalho no âmbito do PRD e ao

trabalho docente no C.E. Olga Benário Prestes. Os sete pontos acima e a proposta

desenvolvida aqui se aproximam de diversas formas. O foco na “qualidade de vida”

é  destacado  por  BARROS  (2013),  que  se  refere  à  necessidade  de  ter  como
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referência a melhoria da vida na escola através de atividades que caminhem no

sentido de um maior entendimento das relações interpessoais no cotidiano, sem ter

como referência necessariamente os horizontes da eficiência do trabalho docente e

da aferição desta eficiência. Ou seja, trata-se da discussão da qualidade em sentido

mais amplo do que o quantitativo: será possível perceber que este trabalho propõe

momentos  de  discussão  aberta,  franca,  e  de  produções  que  exigem

posicionamentos  pessoais  frente  à  realidade  da  escola  e  onde  a  liberdade  é

importante. A prática de superar procedimentos hierárquicos e centralizadores no

momento das aulas pode contribuir para uma convivência de mais qualidade, onde a

todos cabe o respeito e a possibilidade de se posicionar, de modo horizontal.

É nesta dimensão da livre construção e manifestação de entendimentos tanto

em debate  quanto  em produções  de  trabalhos  que  se  manifesta  o  princípio  do

“entender  a  vida  em sala  de  aula” (ALLWRIGHT,  2007).  A partir  dos  debates  e

trabalhos  propostos  no  primeiro  momento  deste  trabalho,  em  consonância  com

momentos posteriores, existe uma expectativa de entender de forma mais clara e

profunda as relações e perspectivas dos estudantes com o colégio segundo óticas

propostas  especificamente  para  cada  série  do  ensino  médio.  Trata-se  de  uma

construção de entendimentos que parte de posicionamentos abertos a todos em

debate e a atividades propostas a todos, de forma que se aproxima do terceiro e

quarto princípios elencados acima por DE MILLER e BEZERRA (2004):  “Envolver

todos nesse trabalho” e “Trabalhar para a união de todos”.

Enquanto  premissa  para  estes  princípios  se  coloca  a  necessidade  de

“Trabalhar também para o desenvolvimento mútuo”. A viabilidade do envolvimento e

da união de todos só é concebível a partir do momento em que este envolvimento e

esta união se dão em torno de um processo de construção de entendimentos que

faça  sentido  a  todos  e  que  colabore  com  a  formação  de  todos:  professor  e

estudantes. Assim, se encaminha uma resposta para o segundo “puzzle” colocado

anteriormente:  “como  utilizar  os  conteúdos  presentes  na  grade  curricular  de

Geografia  para  o  Ensino  Médio  para  discutir  esta  concepção da escola  com os

estudantes?”.  A  Geografia  tem  elementos  em  sua  grade  curricular  oficial  (o

“Currículo Mínimo” da SEEDUC-RJ) que permitem uma reflexão sobre o C.E. Olga

Benário  Prestes.  Este  processo  é  calcado  na  discussão  das  representações  do

espaço geográfico, da cidadania e da indústria, para cada uma das três séries do

ensino médio, respectivamente: é com base nestas referências temáticas de cada
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série que a proposta de discutir o colégio será introduzida. Neste momento, cabe

destacar  a  contribuição  destas  atividades  para  o  princípio  do  “desenvolvimento

mútuo” (Allwright, 2007; DE MILLER e BEZERRA, 2004): aos discentes, trata-se da

aplicabilidade direta dos conhecimentos estudados em Geografia para a construção

de entendimentos e posicionamentos sobre sua realidade vivida no Colégio Estadual

Olga  Benário  Prestes;  ao  docente,  trata-se  da  possibilidade  de  reflexão  e  de

construção de práticas pedagógicas orientadas ao conhecimento da realidade da

escola e de sua comunidade com uma referência metodológica específica e também

orientadas a novas formas de trabalhar  a  construção de conhecimentos com as

turmas.

Na direção deste princípio, se coloca o fato de que trata-se de um trabalho

primordialmente  integrado com as práticas da sala  de aula,  outro  dos princípios

elencados  acima.  As  propostas  de  discussão  feitas  com  os  estudantes  e  os

trabalhos propostos a eles são discussões que funcionam como síntese de ciclos

temáticos presentes na grade curricular. No caso da 1ª série do ensino médio, as

representações  do  espaço  geográfico,  e  no  caso  3ª  série  do  ensino  médio,  a

analogia entre a escola e a indústria, o trabalho funciona como um momento de

síntese de temas bimestrais. Já no caso da 2ª série do ensino médio, constitui-se um

momento importante de debate sobre uma questão central: a cidadania, dentro da

grande temática de estudos sobre cidade e urbanização.

Os  momentos  posteriormente  propostos  de  aplicação  de  questionário  e

tabulação dos dados se afastam deste princípio, porque na metodologia do trabalho

são um procedimento onde as reflexões dos estudantes não são estruturantes. Ou

seja, neste momento do trabalho, o papel dos estudantes torna-se menos ativo, já

que trata-se de um questionário padronizado, cujos resultados serão tabulados pelo

professor,  para apresentar aos estudantes.  Apenas de posse dos resultados dos

questionários é que o debate com os estudantes e seus entendimentos retorna a

uma  posição  de  centralidade.  Porém,  espera-se  que  estas  atividades  não  se

constituam um elemento  de  sobrecarga  e  de  esgotamento  do  trabalho  docente,

conforme alertam Allwright (2007) e De Miller e Bezerra (2004). Mais ainda, espera-

se que se constituam um elemento de construção e verificação de entendimentos

gerados anteriormente,  tanto no momento dos debates e propostas de trabalhos

quanto  em outros  momentos  quaisquer  da  vida  escolar  de  todos  os  envolvidos.

Assim, diante de uma demanda por debater o cotidiano da escola, estas etapas da
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proposta devem contribuir para que, posteriormente, seja produzida reflexão mais

profunda e referendada em dados extraídos da realidade.

Se, por um lado, o último dos princípios listado por DE MILLER e BEZERRA

(2004) consiste em “Fazer com que o trabalho seja contínuo e não uma atividade

dentro de um projeto”, por outro o Programa de Residência Docente é um programa

que propõe a apresentação de um produto final no ano letivo. Se a proposta se

colocasse  como  um  trabalho  exclusivamente  voltado  para  o  PRD,  iniciada  e

finalizada em seu âmbito, significaria a adoção de uma posição contraditória com

relação à metodologia adotada e com o próprio PRD. Já que a Prática Exploratória

se orienta para um trabalho contínuo, a proposta não deve conduzir a um trabalho

pontual dentro de um único ano letivo, assim como o programa contribui em termos

de prática e de formação para ações que continuem para além de sua abrangência,

possibilitando e fomentando continuidades para além de sua terminalidade. Ainda

que exista uma organização em fases e que esta discussão temática em si fique

encerrada  em  um  período,  os  objetivos  geral  e  específicos  deste  trabalho  são

possibilidades permanentemente colocadas para a Geografia Escolar. Portanto, fica

posta  a  perspectiva  possível  de  continuidade  deste  tipo  de  reflexão  com outras

turmas em outros anos e em outras temáticas, bem como a possibilidade posterior

de aprofundar o trabalho na perspectiva do “agir para mudar” ou da “pesquisação”

no sentido que Allwright (2007) dá a ela.

Neste sentido, a reflexão metodológica permitiu entender o projeto do trabalho

final  para  o  PRD como  um projeto  composto  por  “Atividades  Pedagógicas  com

Potencial  Exploratório  (APPEs)”  (DE  MILLER  e  BEZERRA,  2004).  Segundo  as

mesmas autoras, a Prática Exploratória “É uma proposta que oferece a professores

e  alunos  oportunidades  de  transformarem-se  em  agentes  da  construção  de

entendimentos sobre a vida na sala de aula, enquanto trabalham no processo de

ensinar e aprender” (pp. 4), onde a preparação das atividades (trabalho docente)

caminha  no  sentido  de  planejar  para  entender  posicionamentos  dos  estudantes

através  das  atividades  pedagógicas  e  onde  refletir  mais  intensamente  com  os

colegas sobre a sala de aula e a escola em si se constitui em uma atividade de

fundo também ético, onde o respeito às posições e entendimentos construídos pelo

outro é um exercício importante e um trabalho franco e democrático em sala de aula

é um princípio ético.
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4.2. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Dentro dos referenciais metodológicos defendidos aqui,  o desenrolar deste

trabalho foi previsto em quatro momentos distintos: discussão preliminar e produção

de trabalhos em grupos buscando relacionar as temáticas discutidas em cada série

com  a  experiência  da  escola  na  percepção  dos  estudantes;  levantamento  das

impressões  dos  estudantes  sobre  a  escola  e  suas  perspectivas;  tabulação  dos

dados levantados;  e,  por  último,  discussão destes com os estudantes à luz  das

temáticas iniciais. Este procedimento em quatro etapas foi permeado pela dualidade

“escola que temos” versus ”escola que queremos”, onde ao longo do processo

foi  possível  avaliar  as  condições  atuais  do  colégio  sob  diferentes  óticas  e

perspectivas da Geografia e também as expectativas dos estudantes com relação a

ele. Dessa forma, o trabalho foi desenvolvido com um desenrolar de longo prazo

dentro do ano letivo a partir do segundo e terceiro bimestres, sendo concluído no

quarto bimestre.

1º MOMENTO:

A proposta passa pela discussão da escola e do espaço escolar, de modo

integrado ao programa para cada série, propondo, a partir daí, a produção de um

trabalho em grupos a ser posteriormente discutido pelas turmas. Desta forma, as

discussões iniciais  levaram,  de acordo com o andamento de cada turma,  quatro

horas/aula para sua conclusão,  com as propostas dos trabalhos.  Posteriormente,

estes  mesmos  trabalhos  foram  devolvidos  aos  estudantes,  com  apontamentos

pessoais e com uma discussão sobre eles, que foi feita em aproximadamente dois

tempos de aula. Em cada série, este primeiro momento se desenrolou da seguinte

forma:

 1º  ano: Representações  do  espaço  geográfico  na  perspectiva  do

Lugar: A vivência do colégio.

Com referência em Topofilia, de Yi-Fu Tuan (1980), e em leituras sobre o conceito de

Lugar  trazidas  por  Tuan  (“Espaço,  Tempo,  Lugar:  uma  estrutura  humana”  In:

CARLSTEIN, PARKES, THRIFT, 1978) e por Armand Frémont em “A região, espaço

vivido” (1978). A discussão da representação construída pelos estudantes em sua
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vivência do espaço escolar e sua relação com as noções de “Lugar” e “Topofilia” (ou

seus opostos) se coloca como uma discussão conclusiva da temática do primeiro

bimestre, das representações do Espaço Geográfico, e abre caminho para o objetivo

geral  do  trabalho com esta série,  no sentido  de pensar  e  discutir  a  vivência  do

colégio a partir desta referência de discussão. Assim, a partir de conversas sobre o

tema baseadas nas noções apresentadas aos estudantes de “Lugar” e “Topofilia”,

foram propostos e elaborados trabalhos em grupos sobre a relação de topofilia (ou

não) com o C.E. Olga Benário Prestes, este primeiro momento com a 1ª série do

ensino médio foi fechado com a discussão dos trabalhos produzidos, considerando

que  a  dinâmica do  Lugar  é  construída  na  vivência,  mas  também está  sujeita  a

influências externas à comunidade escolar mais estrita, por se tratar de uma escola

integrada a uma rede estadual pública, em um Estado constituído.

 2º ano: Cidadania e diversidade no espaço urbano: o espaço escolar

como espaço de construção e manifestação da cidadania. 

Tendo por referência o trabalho de Henri Lefebvre, “A Revolução Urbana” (2008), e

partindo  da  questão  da  diversidade  no  espaço  urbano,  temática  do  Currículo

Mínimo,  discutiu-se  construção  e  a  prática  da  cidadania  no  colégio  como

participação e exercício de direitos e deveres no convívio social urbano do qual a

escola faz parte. Ou seja, a discussão se encaminhou no sentido de refletir sobre a

contribuição da escola para a formação do estudante como um cidadão participativo

e reflexivo e as possibilidades de exercício de cidadania no próprio colégio, na linha

do  que  Lefebvre  caracteriza  como  uma  praxis.  Dessa  forma,  esta  proposta  se

aproxima de uma reflexão sobre o espaço escolar como um espaço de formação e

construção  de  um  projeto  de  sociedade  através  dos  seus  sujeitos,  onde  a

participação e a reflexão devem ser cotidianas. Foram propostas produções de texto

em grupos a partir das discussões produzidas em sala com produção livre sobre a

construção  e  prática  de  cidadania  no  C.E.  Olga  Benário  Prestes,  diante  da

importância do posicionamento dos estudantes sobre sua vivência no colégio sob a

perspectiva da cidadania.

 3º ano:  A escola e a indústria Fordista e Pós-Fordista: o estudante é

um produto? 
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Com embasamento em toda a discussão do bimestre sobre a indústria, a discussão

com  a  3ª  série  do  Ensino  Médio  referendou-se  em  José  Wiliam  Vesentini:

“Repensando  a  Geografia  Escolar  para  o  Século  XXI”  (2009).  A  discussão

comparativa  que  Vesentini  propõe  em  seu  livro  pode  ser  trazida  à  pauta  na

Geografia Escolar como uma síntese de estudos da Indústria em Geografia, a partir

de uma comparação entre os modelos de escola e os modelos de produção Fordista

e Pós-Fordista, através de uma analogia da escola com a Indústria e do produto

industrial com o estudante formado na educação pública. A construção e reflexão

sobre esta analogia caminha no sentido de pensar os objetivos da escola e o papel

social  dos  estudantes  formados  neste  contexto,  assim  como  os  processos  de

formação,  segundo  um  determinado  modelo  de  escola.  Propor  um  trabalho  em

grupo, onde os estudantes deveriam produzir textos sobre esta analogia embasados

nas noções de Fordismo e Pós-Fordismo e nas suas expectativas e vivências no

colégio,  significa  aproximar  esta  reflexão,  ao  mesmo  tempo,  da  vivência  dos

estudantes e da concepção da escola enquanto instituição na sociedade.

Observando o momento introdutório da proposta para os três anos, verifica-se

um  processo  de  convergência  na  discussão,  a  partir  de  três  pontos  distintos,

pertencentes ao currículo mínimo das três séries. Ou seja, a proposta geral deste

primeiro  momento  consiste  na  discussão  da  educação  e  da  escola  vivida

propriamente dita a partir de temáticas distintas inseridas na Geografia, de forma

inicial, para que se constitua uma base para a continuidade da discussão nos outros

dois momentos. A discussão sobre a representação da escola na perspectiva do

Lugar,  sobre a construção e prática de cidadania no colégio e sobre a analogia

escola-indústria permitem um processo de debate, reflexão e avaliação do C.E. Olga

Benário  Prestes  sob  óticas  diferentes,  convergindo  para  a  construção  de

entendimentos sobre a escola que temos e possibilidades iniciais de reflexão sobre

a que queremos.

2º MOMENTO:

Levantamento estatístico das impressões dos estudantes sobre a escola. O

processo  levou  de  um  a  dois  tempos  de  aula  (proposta  e  preenchimento  dos

questionários), de modo que o levantamento chegou a seis turmas, duas para cada
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uma das séries do ensino médio, através de um questionário. O questionário, com

modelo  reproduzido  como  “apêndice  1”  deste  trabalho,  considerava  a  realidade

escolar vivida, reflexões sobre a escola, a representação que os estudantes fazem

dela, seu papel no sentido da cidadania e seus objetivos diante da sociedade. Os

questionários foram idênticos para todas as turmas, no movimento de convergência

da discussão já demonstrado, de forma que as respostas produzidas por todas as

turmas possam ser analisada em conjunto.

Ainda  considerando  a  proposta  de  produzir  um panorama amplo  sobre  o

ensino  médio  regular  noturno  do  colégio  com  um  questionário  padronizado,  é

importante garantir condições de tabular as respostas e apresentar o resultado aos

estudantes de forma objetiva e clara. Visando esta perspectiva, o questionário foi

concebido de forma que admita respostas simples, considerando inclusive que sua

participação no processo pedagógico desenvolvido com os estudantes é marginal

com relação  aos  debates  em sala,  já  que  o  questionário  e  suas  respostas  são

subsídio para debate futuro com os estudantes, retomando as temáticas iniciais e

abrindo margem para, inclusive, relativizar os resultados iniciais da tabulação dos

resultados  do  questionários,  como  será  colocado  adiante.  Esta  simplicidade  se

aproxima  da  lógica  da  Prática  Exploratória,  evitando  sobrecarregar  o  tempo

extraclasse,  como  apresentado  anteriormente  na  fundamentação  metodológica.

Além disso, apesar de esta opção limitar possibilidades de resposta e reflexão no

próprio questionário, ela permite mais fácil organização dos resultados para as seis

turmas  que  são  o  público-alvo  do  questionário.  Esta  limitação  foi  mitigada  pela

presença de espaços para comentários mais elaborados para quem os quis fazer.

Dessa forma, a partir desta amostra de estudantes do turno da noite, foi possível

proceder um levantamento estatístico sobre a visão que os estudantes possuem da

escola e sobre a escola que gostariam de ter.

O trabalho com questionário permitiu dar subsídio para uma discussão mais

aprofundada  sobre  a  escola.  Conforme  as  considerações  metodológicas  feitas

previamente,  convém  recolocar  o  fato  de  que  o  questionário  produzido

unilateralmente para levantar impressões dos estudantes sobre a escola, se afasta

pontualmente da metodologia proposta, que considera a participação permanente

dos estudantes como processo fundamental. Enquanto isso, por outro lado, produz

material para aprofundar a construção de entendimentos sobre a escola através do

debate nas turmas. Ou seja, o recurso de utilizar mecanismos de pesquisa como
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instrumento  de  desenvolvimento  do  processo  pedagógico  de  debate  com  os

estudantes dentro do âmbito deste projeto faz com que recursos de pesquisa se

constituam,  também,  recursos  pedagógicos.  O  questionário  levado  às  turmas

colaborou para trazer luz novamente às discussões iniciais desenvolvidas em cada

série. As etapas seguintes do processo significam um movimento de retomada das

diferentes temáticas iniciais trabalhadas, buscando dar mais corpo às discussões

sobre a escola que temos e a que queremos.

3º MOMENTO:

Os dados levantados com os questionários foram tabulados pelo professor e

preparados  para a  discussão  com  os  estudantes.  Por  si,  a  aplicação  de  um

questionário  e  a  interpretação  pessoal  de  seus  dados  são  insuficientes  para  os

objetivos  deste  trabalho.  Ou  seja,  a  preparação  dos  dados  tabulados  para

apresentação  às  turmas  de  forma  acessível  contribuiu  para  a  percepção  dos

estudantes  sobre  sua  escola  e  sobre  as  questões  já  discutidas.  Assim,  a

organização dos dados foi feita de forma que pudesse ser percebida uma visão geral

sobre  o  recorte  adotado,  mas  também  uma  visão  específica  de  cada  série

subdividida por turmas.  Considerando que tratam-se de amostras representativas

dentro do universo da modalidade regular, no turno da noite, e também dentro de

cada série, já que a abrangência é de 6 das 9 turmas existentes no colégio, com

duas  para  cada  série,  esta  tabulação  de  dados  deve  ser  capaz  de  trazer  uma

contribuição objetiva sobre o entendimento da visão dos estudantes em conjunto

sobre o C.E. Olga Benário Prestes.

Vale  destacar  que  a  tabulação  dos  dados  levantados  exigiu  algumas

aproximações na para a construção das tabelas (apêndices 2.2, 2.3, 2.11, 2.12). As

questões  em que  os  estudantes  apresentaram livremente  suas  respostas  foram

objeto de aproximações realizadas no momento da tabulação, de modo a agrupar

respostas  semelhantes.  No  apêndice  2.3,  foram  contabilizados  junto  à  resposta

“diretora /  direção”  as respostas dos estudantes  que mencionaram problemas re

relacionamento ou convivência com a diretora ou a direção; sob a resposta “regras

excessivamente  rígidas”,  foram  contabilizados  também  apontamentos  relativos  à

proibição total do uso de celulares nas dependências da escola, à rigidez excessiva

com os uniformes e com os horários, que não poderiam ser adaptados em caso de

falta de algum professor, por exemplo; sob a resposta “não uso ou mau uso dos
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equipamentos  dos  quais  a  escola  dispõe”  foi  especialmente  mencionada  a

impossibilidade  de  utilizar  a  piscina  do  colégio;  e  sob  a  resposta  “falta  de

democracia” foram contabilizadas também as menções a autoritarismo ou opressão.

No  apêndice  2.11,  aproximações  semelhantes  foram  feitas:  sob  a  resposta

“projetos / aulas extras”, foram contabilizadas posições que colocavam demanda por

atividades físicas, aulas de música, jogos estudantis, teatro e projetos em geral; sob

a  resposta  “bom  tratamento  aos  estudantes”,  foram  consideradas  também  as

demandas  por  mais  paciência  e  compreensão;  em  “bom  grêmio  escolar  e

mecanismos efetivos de participação”,  foram colocadas as respostas críticas aos

mecanismos de representação e participação dos estudantes, caracterizados como

viciados e voltados a atender interesses da direção; com relação à “flexibilização dos

horários”, trata-se de uma resposta especificamente voltada aos casos pontuais de

faltas ou licenças de professores. No apêndice 2.12, sob o termo “autoritarismo”

foram  consideradas  respostas  que  mencionaram  tratamento  agressivo  com

estudantes  e  associados  a  falta  de  diálogo;  “representantes  de  turma”  foi

mencionado  como  uma  crítica  à  simulação  de  uma  postura  democrática  que

estudantes viram neste mecanismo; 

4º MOMENTO:

A  retomada  da  discussão  com  as  turmas  articulou  o  resultado  dos

questionários com a ideia do primeiro momento do trabalho, visando sua temática

geral: a escola que temos e a escola que queremos. O fundamento deste momento

foi  levar  às  turmas  que  participaram  do  levantamento  a  discussão  dos  seus

resultados e da impressão coletiva dos estudantes sobre a escola que frequentam.

Assim, foi possível refletir sobre causas e consequências da visão extraída, além

das  aspirações  de  permanência  e  mudança  às  quais  os  estudantes  fizeram

referência.  Neste  processo,  fica  posta  a  possibilidade  de  compreender  melhor,

confirmar ou relativizar percepções decorrentes da tabulação e análise pessoal dos

dados obtidos com os questionários. A discussão dos resultados dos questionários

se  articulou  com  as  discussões  iniciais  de  cada  série,  fundamentando  e

contextualizando o  debate  desta  etapa do trabalho,  de  forma conectada ao que

anteriormente foi proposto.

É este o momento de culminância do trabalho aqui  proposto.  Na linha da

Prática Exploratória, dentro do objetivo geral do projeto e de forma adequada aos
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seus objetivos específicos,  é  na discussão final  que se consolida a proposta de

pensar com os estudantes suas experiências com relação ao espaço escolar e com

a escola enquanto instituição diante das referências curriculares da Geografia. Nesta

mesma  concepção,  foi  possível  a  aproximação  com  objetivos  específicos

destacados. Assim, fica claro que esta atividade foi concebida buscando relacionar

as temáticas discutidas especificamente com cada uma das três séries do ensino

médio com as reflexões decorrentes da aplicação do questionário, tabulação dos

dados e discussão com os estudantes destes resultados. Este último momento da

proposta  visou  favorecer  a  construção  do  posicionamento  dos  estudantes  com

relação  à  concepção  e  ao  funcionamento  de  sua  própria  escola  através  das

reflexões e discussões produzidas ao longo do processo,  ou seja,  de forma que

favoreça a discussão crítica e embasada em dados e conhecimentos (do colégio e

da  disciplina  de  geografia)  produzidos  ao  longo  de  todo  o  processo.  Ou  seja,

construir entendimentos embasados sobre como é o colégio e sobre como é um

“bom colégio” pode contribuir para uma posição mais profunda e reflexiva sobre a

escola e a sociedade, bem como para perspectivas de futuro e de projeto para a

sociedade,  ainda  que  dentro  das  referências  específicas  do  C.E.  Olga  Benário

Prestes.

Este processo de aplicação da metodologia projetada foi feito segundo um

calendário, que procurou se aproximar dos momentos adequados no decorrer do

ano letivo com as turmas e também da conveniência de aglutinar a aplicação dos

questionários,  tabulação dos resultados e  discussão final  do  processo em datas

semelhantes. Assim, é possível perceber uma disparidade maior entre as datas em

que foram realizadas as discussões iniciais,  entregas e discussões de trabalhos,

enquanto há uma convergência das outras datas. Isso pode ser percebido no quadro

abaixo:

1013 1014 2022 2023 3016 3017

Discussão

inicial

15/05/15 12/05/15 21/08/15

28/08/15

10/08/15

17/08/15

17/08/15

24/08/15

17/08/15

24/08/15

Entrega dos

trabalhos

15/05/15 02/06/15 11/09/15 31/08/15 14/09/15 14/09/15

Discussão

dos trabalhos

10/06/15 16/06/15 16/06/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15
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Aplicação do

questionário

02/10/15 06/10/15 02/10/15 28/09/15 28/09/15 28/09/15

Discussão 

final

06/11/15 03/11/15 06/11/15 26/10/15 26/10/15 26/10/15

5. EMBASAMENTO TEÓRICO

Para  além  da  referência  teórica  na  metodologia  da  Prática  Exploratória

(ALLWRIGHT, 2007; BARROS, 2013; DE MILLER E BEZERRA, 2004), a construção

dos debates com as turmas tem referências nas grades curriculares de Geografia

para as séries. Assim, faz-se necessária a construção de referências teóricas para

este processo. Estas referências são diferenciadas para a temática trabalhada com

cada série: o 1º ano tem como referência as reflexões sobre Lugar na perspectiva da

vivência (FREMONT, 1978; TUAN, 1978) e Topofilia (TUAN, 1980); o 2º ano terá

como referências as reflexões de Henri Lefebvre (2008) sobre o fenômeno urbano; e

o 3º ano terá como referência as reflexões sobre a Indústria e a Escola produzidas

por  José  William  Vesentini  (2009),  comparando  a  última  aos  contextos  de

desenvolvimento da primeira. Neste sentido, este trabalho precisa apresentar as três

linhas de referências para a Geografia nas quais foi embasado, funcionando como

caminhos para a construção de saberes em sala de aula.

Para além dos recortes bibliográficos específicos, há posições gerais sobre a

Geografia Escolar em “Para ensinar e aprender Geografia” (PONTUSCHKA et al.,

2007)  que  colaboram para  situar  este  trabalho em um contexto  disciplinar  e  no

contexto da escola. Esta contribuição permite compreender o processo distinto com

as três séries de forma mais paralela, permitindo a compreensão de que, para além

de um desenvolvimento metodológico paralelo nos três processos convergentes (a

Prática Exploratória), há também um embasamento comum em Geografia Escolar,

para além dos temas isolados. Ou seja, este trabalho culmina em uma convergência

que se utiliza das discussões iniciais, dos procedimentos de produção de trabalhos e

análise de dados para, por fim, trazer a todas as turmas uma reflexão sobre a escola

que temos e a escola que queremos que considera a referência teórica inicial de

cada série, mas converge a este ponto comum a todas as turmas. É conveniente,

portanto, iniciar a reflexão sobre o embasamento teórico por este caminho.
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Este trabalho situa o contexto atual da Geografia Escolar em uma perspectiva

de reformas curriculares na esteira  dos Parâmetros Curriculares Nacionais e em

uma  postura  de  ecletismo  teórico-metodológico  que  contrasta  com  um  período

anterior, centrado na Geografia Crítica e no método dialético. Assim, compreende-se

a  organização  curricular  da  SEEDUC,  o  Currículo  Mínimo,  feita  em  torno  de

“Habilidades”  e  compreende-se também a abertura possível  neste  currículo  para

trabalhar diante de três perspectivas teóricas bastante diferentes entre si nas três

séries, não apenas na abordagem temática, mas nos seus próprios embasamentos.

Neste sentido, as autoras trazem, de forma crítica, a necessária postura de “não

sacralizar um trabalho homogeneizado, aplicado a realidades diversificadas com as

necessidades  que  lhes  são  peculiares”  (pp.  76):  a  construção  deste  trabalho

caminha, exatamente, no sentido de trabalhar com pontos das grades curriculares

oficiais considerando um aprofundamento teórico e uma conexão com a realidade

próxima, conduzindo a uma reflexão sobre o C.E. Olga Benário Prestes.

Ainda  na  linha  do  trabalho  de  Pontuschka,  Paganelli  e  Cacete  (2007),  é

importante considerar que a lógica curricular do desenvolvimento de habilidades não

significa  negligenciar  os  conteúdos  ou  o  ato  de  adquirir  conhecimento.  O

desenvolvimento e o exercício de habilidades subjacentes a este projeto exigem o

trato com conhecimentos construídos em cada uma das séries e mesmo na vida

escolar de forma ampla: é a partir da construção de conhecimentos e da prática da

discussão coletiva, principalmente, que se objetiva as questões gerais e específicas

deste trabalho. A título de simples exemplo, faz parte do primeiro momento deste

trabalho a proposta de os estudantes se apropriarem de conhecimentos trabalhados

ao longo do bimestre e do debate produzido no dia para produzirem, em grupos,

textos em que se posicionam sobre o colégio à luz destas reflexões. Assim, em

momento  ainda  inicial  do  trabalho,  os  estudantes  precisaram  se  apropriar  das

discussões feitas para exercitarem habilidades de discussão coletiva,  pesquisa e

produção de posicionamentos textuais coletivos. Ou seja, trata-se da lógica de que

as habilidades e as competências precisam mobilizar conhecimentos construídos no

âmbito  da disciplina como conteúdos para  que se  constituam em estratégias  de

aquisição e apropriação autônoma de conhecimentos.

Aproximando-se da questão da formação dos professores e da questão da

pesquisa  na  formação,  as  autoras  constatam  a  “formação  como  um  processo

permanente,  marcado  pelo  desenvolvimento  da  capacidade  reflexiva,  crítica  e
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criativa, conferindo ao professor autonomia na profissão e elevando seu estatuto

profissional” (PONTUSCHKA et al., 2007, pp. 92). Ou seja, uma postura em que o

professor pesquisa e reflete sobre sua prática é fundamental e se aproxima também

da lógica metodológica deste trabalho já apresentada, onde a Prática Exploratória,

compreendida através de Allwright (2007), Barros (2013) e de De Miller e Bezerra

(2004), se constitui mecanismo de pesquisa sobre a prática e na prática docente,

sobretudo.

Pontuschka et al. (2007) defendem “incorporar a pesquisa e os processos de

investigação nos cursos de formação docente” (pp. 94). Isso encaminha também a

discussão para esta incorporação não apenas na formação dos professores, mas

também na sua prática docente, conduzindo também a uma “atitude cotidiana de

compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos e de

busca de autonomia na interpretação da realidade” (pp. 95). Desta forma, na medida

que este trabalho se justifica com base na busca de compreensão da vivência do

colégio e também da Geografia Escolar, ele se encaminha exatamente no sentido de

uma prática reflexiva sobre o colégio fundada em temas da Geografia  utilizados

como  categorias  de  análise  desta  realidade:  é  um  processo  de  construção  de

conhecimentos  e  de mobilização destes  conhecimentos  para  a  compreensão do

colégio  e  aprofundamento  de  reflexões  próprias  à  Geografia  com  referência  no

cotidiano mais próximo. É possível notar, portanto, que esta prática se encaminha no

sentido de utilizar uma metodologia que incorpora a pesquisa na prática docente

cotidiana.

Assim,  a  prática  de  propor  trabalhos  de  produção  textual  em grupos  e  a

aplicação dos questionários são procedimentos comuns a todas as turmas. Eles são

colocados, primeiro, no sentido de mobilizar conteúdos discutidos para se posicionar

textualmente sobre o colégio, dentro da perspectiva específica de cada série: com

isso,  a  lógica  da  construção  de  conhecimento  serve  à  mobilização  destes

conhecimentos  para  o  desenvolvimento  de  habilidades.  Depois,  a  aplicação  dos

questionários significa o uso de mecanismos e lógicas de pesquisa na docência e a

análise dos resultados levantados com os discentes: trata-se de subsídio à produção

de conhecimento em Geografia Escolar e sobre a própria escola com o apoio de

procedimentos comuns a práticas de pesquisa. Estas duas práticas genéricas se

conectam às  discussões  específicas  de  cada  turma,  uma  vez  que  os  trabalhos

produzidos pelos estudantes foram, posteriormente, utilizados como mecanismos de
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aprofundamento  das  discussões  iniciais  que,  mais  consolidadas,  favorecem  a

análise de dados e as discussões finais para dada turma.

Para compreender e embasar estes momentos de discussões é necessário

uma reflexão sobre a bibliografia de referência utilizada para cada uma das séries

separadamente.  Esta  necessidade  se  coloca  porque  as  referências  teóricas  da

Geografia  que  suportam os  processos iniciais  de  discussão são distintas.  Neste

momento, apesar de um paralelismo de método, cada série possuirá uma linha de

raciocínio relativamente distinta.

Tuan,  com  seu  trabalho  em  Topofilia  (1980)  traz  reflexões  relativas  à

importância dos sentidos para a percepção do espaço. Fundamenta a ideia de que a

percepção do espaço não é idêntica para todas as pessoas e grupos sociais sendo,

portanto, uma percepção limitada: “Mas são mais variadas as maneiras como as

pessoas percebem e avaliam essa superfície. Duas pessoas não veem a mesma

realidade. Nem dois grupos sociais fazem exatamente a mesma avaliação do meio

ambiente. A própria visão científica está ligada à cultura – uma possível perspectiva

entre muitas” (pp. 6). Esta formulação inicial se alinha com o trabalho cotidiano da

disciplina durante o bimestre do Currículo Mínimo dedicado ao estudo da Cartografia

e das representações do espaço Geográfico: esta unidade foi finalizada discutindo

exatamente a parcialidade das representações do espaço geográfico, para além da

produção  cartográfica.  A  vivência,  percepção  e  representação  do  espaço

compartilham, na reflexão de Tuan de componentes egocêntricas e etnocêntricas: o

capítulo quatro de Topofilia (1980, pp. 34-51) traz vasta gama de exemplos desta

percepção cartográfica autocentrada do mundo. O capítulo seis deste mesmo livro

(pp.  68-84)  traz também posicionamentos que demonstram estas diferenças, por

outros  caminhos:  aspectos  culturais,  de  sexo,  alteridade,  experiências  pessoais,

visões  de  mundo  e  atitudes  com  relação  ao  espaço  vivenciado  condicionam  a

vivencia, experiência e ações dentro de um contexto espaço-temporal.

Tuan  fundamenta  a  importância  dos  sentidos  para  uma  experiência

autocentrada  do  espaço  através  destas  reflexões  sobre  a  representação

cartográfica,  sobre  as  diferentes  experiências  e  sobre  uma análise  dos  sentidos

humanos: visão, tato, audição e olfato. Esta análise converge na afirmação de que

percebemos  o  espaço  com  todos  os  sentidos,  apesar  de  ser  uma  experiência

primordialmente visual onde os demais sentidos são mais relevantes nas vivências

mais próximas. Entretanto, ainda isso é contextual: a possibilidade de que “órgão do
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sentido seja mais exercitado,  varia com o indivíduo e sua cultura.  Na sociedade

moderna, o homem tem que confiar mais e mais na visão. Para ele, o espaço é

limitado e estático, um quadro ou matriz para os objetos” (pp. 13). Ou seja, esta

percepção é ativa, dirigida pelos sujeitos de acordo com sua formação, aptidões etc..

Esta  determinação  pessoal  e  social  não  deve  ser  diferente  na  percepção  da

experiência no espaço escolar do C.E. Olga Benário Prestes: deve evidenciar uma

visão diferente para cada estudante e, também, para cada turma e série, que, ao se

debruçar sobre a escola enquanto instituição será feita sobre as referências de vida

escolar pessoais e sobre a vivência coletiva do colégio.

Este  viés  de  análise  que  se  aproxima  de  posições  humanísticas  e

antropológicas tem íntima relação com a construção da noção de Topofilia: “amor

humano por lugar” (pp. 106). A partir desta definição mais sucinta, Tuan especifica

um conceito mais elaborado, utilizado como referência para este trabalho:

A  palavra  "topofilia"  é  um neologismo,  útil  quando  pode  ser
definida em sentido amplo,  incluindo todos os laços afetivos
dos  seres  humanos  com  o  meio  ambiente  material.  Estes
diferem  profundamente  em  intensidade,  sutileza  e  modo  de
expressão. A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente
estética: em seguida, pode variar do efêmero, prazer que se
tem de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz,
mas  muito  mais  intensa,  que  é  subitamente  revelada.  A
resposta pode ser  tátil:  o  deleite  ao sentir  o  ar,  água,  terra.
Mais  permanentes  e  mais  difíceis  de  expressar,  são  os
sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o
locus de reminiscências e o meio de se ganhar a vida [...]
(TUAN, 1980, pp. 107, grifo nosso)

Neste trecho, fica clara a posição de Tuan que compreende a relação de Topofilia

como uma relação de afeto mais ou menos intenso, mais ou menos duradoura, em

diversas formas de expressão com o ambiente. Mas é com a última frase desta

definição trazida por Tuan que esta proposta se aproxima, por  se tratar de uma

relação mais permanente entre comunidade e colégio, onde os estudantes podem

construir relações deste tipo.

Refletindo sobre  a Topofilia,  Tuan contrapõe a efemeridade da apreciação

estética  por  si  à  profundidade  de  relações  marcadas  pelo  conhecimento  e  pela

vivência. Partindo de casos exemplares de apreciação de paisagens relatados, Tuan

enfatiza a importância do contato com o ambiente para relações mais profundas com

ele, na linha do que ele mesmo afirmou antes sobre a importância dos sentidos para

a experiência.  “Na vida  moderna,  o  contato  físico  com o próprio  meio  ambiente

35



natural é cada vez mais indireto” (pp. 110), onde contatos pontuais, de recreação e

turismo são exemplificados pelo autor. Valorizando o contato com o meio neste tipo

de  relação  com  o  espaço,  o  autor  afirma  que  “O que  falta  às  pessoas  nas

sociedades  avançadas  (e  os  grupos  hipies  parecem procurar)  é  o  envolvimento

suave, inconsciente com o mundo físico” (pp. 110). Este posicionamento demonstra

uma postura bucólica de Tuan frente às descrições sentimentais da vida rural que

ele traz, mais ainda, frente à lógica do “meio ambiente natural”, oposto de “cidade”,

na concepção trazida por Tuan.

Mesmo nos capítulos dedicados à análise da cidade e do urbano, onze (pp.

172 - 198), doze (pp. 199 - 221), treze (pp. 222 - 259) e quatorze (260 – 283), Tuan

associa a Topofilia inicialmente a contextos de um urbano pretérito,  partindo das

cidades originadas não em relações políticas ou econômicas, mas na relação do ser

humano do que com o que é para si  divino. Ou seja, as raízes da Topofilia nas

cidades estão distantes da lógica capitalista neste espaço. Considerando o “estilo de

vida urbano”, a “soma de suas atividades econômicas sociais e ultraterrenas” (pp.

199),  é  neste  sentido  que  podem  ser  constituídas  as  relações  de  Topofilia  no

contexto em que este trabalho é desenvolvido. Ou seja, as relações de Topofilia dos

estudantes com o C.E. Olga Benário Prestes se dão dentro de suas referências e

“estilo de vida” enquanto comunidade escolar.

Quando se aproxima das reflexões sobre o urbano das grandes metrópoles,

de existência e construção economicista, a referência da totalidade do urbano na

vivência  dos sujeitos  não é  tomada como central.  Para  Tuan,  “nenhuma pessoa

pode conhecer bem, senão um pequeno fragmento da cena urbana total” (pp. 222).

Nesta perspectiva, a contribuição de Tuan sobre a Topofilia no espaço urbano se

aproxima da lógica deste trabalho, no sentido de que a reflexão com as turmas de 1º

ano do ensino médio trata exatamente de relações de Topofilia com uma realidade

urbana próxima,  local:  o  colégio  frequentado diariamente.  Por  isso,  é  importante

considerar, neste trabalho, a possibilidade de outras relações de Topofilia, diferentes

das elencadas por Tuan enquanto examinava as relações entre “Topofilia e Meio

Ambiente” (capítulo oito, pp. 106-128) ou “Meio Ambiente e Topofilia (capítulo nove,

pp. 129-147). É possível considerar um espaço urbanizado, onde as relações se dão

entre sujeitos que, majoritariamente, fazem parte no cotidiano desta comunidade,

frequentando o C.E. Olga Benário Prestes. Refletindo o “contato” (pp.110), o “bem-

estar” (pp.113), a “familiaridade e a afeição” (pp. 114) ou desprezo e o “patriotismo”
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(pp.  115)  como  aspectos  de  relações  de  Topofilia,  Tuan  demonstra  seu

posicionamento  trazendo  exemplos  destas  relações.  Para  nós,  são  mais

representativas as dimensões do contato e da familiaridade, construções pessoais

de afeição ou desprezo que se formam na relação cotidiana: é neste contato e nesta

familiaridade  que  sujeitos,  enquanto  estudantes  do  C.E.  Olga  Benário  Prestes,

vivenciando este ambiente podem considerá-lo ou não um “Lugar”. 

Neste sentido, refletindo sobre moradores em seus bairros, Tuan destaca a

importância das relações entre os sujeitos. “A satisfação com o bairro depende mais

da  satisfação  com  os  vizinhos  -  sua  amizade  e  respeitabilidade  -  do  que  das

características físicas da área residencial” (pp. 252), situação que pode ser relevante

também  na  análise  das  relações  dentro  de  uma  comunidade  escolar,  ou  seja,

considerando as relações de Topofilia com o colégio, as relações entre as pessoas

da  comunidade  são  componente  fundamental  para  esta  análise.  Partindo  deste

pressuposto, a reflexão sobre “Topofilia” e “Lugar” com os estudantes das turmas do

1º  ano  não  podem  ignorar  esta  dimensão  para  considerar  apenas  dimensões

estruturais e materiais da localidade.

Refletindo sobre o papel do ambiente para a Topofilia, por outro lado, Tuan

ressalta que ele “pode não ser a causa direta da topofilia, mas fornece o estímulo

sensorial  que,  ao  agir  como  imagem percebida,  dá  forma  às  nossas  alegrias  e

ideais. Os estímulos sensoriais são potencialmente infinitos: aquilo a que decidimos

prestar atenção (...)”  (pp.  129).  Tuan conecta a reflexão sobre a Topofilia com a

idealização  de  um  Lugar,  considerando  referências  condicionadas  para  esta

idealização:

Qual  é  o  meio  ambiente  ideal  das  pessoas?  Não  podemos
responder integralmente esta pergunta simplesmente olhando
o local onde elas vivem. Uma maneira de se aproximar deste
ideal é examinar a idéia que as pessoas têm do mundo além
da morte  (…).  Não chama a  atenção que  os  móveis  desse
lugar sejam bem parecidos aos daqui da terra. Eles variam de
acordo com a geografia local, porém, em todos os casos, os
aspectos desagradáveis e constrangedores do meio ambiente
terrestre estão ausentes. Portanto, os paraísos tendem a ser
mais parecidos do que seus similares terrenos.  (TUAN, 1980,
pp. 130).

Ora, se este trabalho tem como horizonte considerar “a escola que queremos”, trata-

se  de  perceber  entendimentos  sobre  a  idealização  deste  Lugar,  na  concepção

daqueles que o vivenciam. Não é, na linha de pensamento de Tuan, esperado que
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construções  muito  diferentes  da  vivida  pela  comunidade  surjam por  si  só  deste

debate, o que nos faz reforçar a ideia de que é necessário um suporte de conteúdos

e reflexões que estão para além do local  imediato,  tanto em termos de vivência

quanto em termos de acesso a conhecimento.

Assim,  a  leitura  de Tuan se  constitui  mais  um argumento  para  reforçar  a

importância dessa discussão. Não com referência em si mesma, mas com acesso

possível  a outras vivências e a conhecimentos que os currículos disciplinares da

educação formal podem trazem como categorias para estas análises e construções.

Em  meio  às  outras  disciplinas,  que  também  devem  oferecer  possibilidades,  a

Geografia  Escolar  pode  desenvolver  seu  papel,  para  o  qual  este  trabalho  pode

contribuir.

A partir  da  revisão  bibliográfica  de  Topofilia  (TUAN,  1980),  é  importante

promover uma reflexão sobre o conceito de Lugar trabalhado neste trabalho. Nesta

perspectiva, há duas referências: “Space, Time, Place: a humanistic frame” (TUAN,

1978), traduzido por Werther Holzer (1980) sob o título “Espaço, Tempo, Lugar: uma

estrutura humana”; e trecho do livro “A Região, Espaço Vivido” onde Frémont (1978)

reflete sobre este mesmo conceito. Assim, com duas perspectivas do conceito de

Lugar construídas na dimensão da vivência, é possível relacionar a Topofilia com

esta construção para o trabalho de discussão com as turmas da 1ª série do ensino

médio.

Tuan (1978) parte de uma definição bastante simples e objetiva para o termo

“Lugar”:  “qualquer  localidade que tem significado para  uma pessoa ou grupo de

pessoas” (pp. 1). Esta definição se conecta, na vivência, com dimensões de espaço

e de tempo. Por isso, apesar de o objetivo deste projeto não alcançar os conceitos

de espaço e tempo, no artigo  o autor  trabalha com o desenvolvimento dos três

conceitos.

No percurso  desta  análise,  o  Lugar  assume características  concretas,  em

oposição à abstração que caracteriza o espaço. Assim, em conformidade com os

momentos de Topofilia em que Tuan menciona de forma tangencial o termo Lugar,

destaca-se a dimensão do contato e da familiaridade. Sem abandonar este contato

entre os dois conceitos do mesmo autor, Topofilia (TUAN, 1980) e Lugar (TUAN,

1978),  é  importante  considerar  que  no  desenvolvimento  deste  último,  o  autor

destaca  o  Lugar  como  conceito  que  pressupõe  um  significado  profundo  e  um

sentimento  de  pertencimento  para  os  indivíduos,  indicando  uma  lógica  de
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permanência.

É nesta lógica de permanência e pertencimento que Tuan coloca o Lugar

como central nas referências de mundo dos sujeitos: “A casa é o ponto de partida

primitivo, é o centro e a origem de um mundo” (pp. 8). Ou seja, retomando a ideia de

que é necessário direcionar a atenção e os sentidos para a percepção do meio

(TUAN, 1980), é na vivência cotidiana, repetitiva, que é percebido e construído o

sentido  de  Lugar  (TUAN,  1978),  assim  como  as  relações  mais  duradouras  de

Topofilia já discutidas. Considerando a questão da permanência e refletindo sobre a

relação entre Tempo e Lugar, Tuan afirma que o Lugar “é uma pausa no movimento”

(pp. 12), ou seja, é o espaço da permanência e da construção de significados.

É  na  pausa  e  na  permanência  que  o  sentido  de  Lugar,  construção  de

significado no espaço, é constituído decorrido determinado tempo. Isso não significa

afirmar que é uma dimensão imutável do espaço. Tal afirmação tornaria a adoção

desta perspectiva inviável para este trabalho, já que a discussão colégio como Lugar

passou pela discussão da construção do lugar pelos seus agentes cotidianos e por

agentes externos,  e  enseja a possibilidade futura de ações organizadas ou não,

ancoradas num processo pedagógico ou não, de mudanças neste lugar que é o

colégio. Assim, nesse processo de vivência e construção o espaço do C.E. Olga

Benário  Prestes  adquire  significados  para  os  estudantes,  significados  estes  que

devem fazer parte da concepção da “escola que temos” e que tem referência na

construção do pensamento que caminha para a “escola que queremos”. Ou seja,

pensar sobre esta dualidade com relação ao Lugar significa partir de uma referência

de  experiência  de  escola  para  se  aproximar  de  um  projeto  de  construção  de

significados parcialmente diferentes sobre o colégio.

Assim como Tuan, Frémont (1978) parte de uma definição simples de Lugar.

Frémont  trata  os  lugares  como  unidades  básicas,  elementares,  do  espaço

geográfico.  Ou seja,  trata-se  de considerar  a  dimensão da experiência imediata.

Assim como Tuan em Topofilia (1980), Frémont dá grande evidência à vivência na

sua discussão, discutindo uma forma de classificação dos lugares por sua função,

com destaque específico para a primeira classe: a “casa” (pp. 122 – 133), o lugar

“para habitar” (pp. 122). Sob o título de “outros lugares” (pp. 133 – 144), Frémont

discute ainda “os lugares de trabalho” (pp. 133), “os lugares de troca” (pp. 134) e os

“lugares inúteis” (pp. 135). Esta classificação diz muito sobre a reflexão de Frémont

sobre o Lugar enquanto conceito, já que dá grande destaque aos locais de grande

39



familiaridade para os sujeitos, da vivência cotidiana como a casa e o trabalho, bem

como a práticas corriqueiras como as trocas na sociedade e as atividades de lazer,

turismo e religião, as quais o autor se refere como “inúteis” (de um ponto de vista

econômico) por não significarem atividades de “aparente necessidade. Poderiam ser

riscados do mapa sem que a “máquina” humana parasse (...)” (pp. 135).

Neste sentido, classificar o colégio como uma unidade do espaço de vivência

imediata com a mesma lógica de Frémont é viável e interessante a este trabalho.

Esta posição se alinha com a reflexão feita com as turmas sobre a produção do

Lugar  na  dimensão  local  e  nas  influências  que  sofre  do  extra-local.  Ou  seja,

compreender a escola como um lugar que faz parte de uma rede maior,  onde a

vivência local (que requer a frequência do estudante e dos trabalhadores da escola)

possui uma finalidade formativa que permitiria traçar um paralelo com a classificação

trazida por Frémont.  O C.E.  Olga Benário Prestes pode ser  entendido como um

lugar para formar.

Outra  contribuição  importante  de  Frémont  à  discussão  são  as  múltiplas

expressões que os Lugares podem adquirir.  Assim,  das casas precárias às bem

estruturadas, a perspectiva de Lugar na vivência pode estar presente. Na mesma

linha  apresentada  anteriormente  (TUAN,  1980),  Frémont  (1978)  destaca  a

importância dos sentidos na experiência cotidiana da casa (não apenas dela, mas

também dos “outros lugares)  para o “enraizamento”  (pp.  129),  especialmente na

casa do campo e suas significações. Isso demonstra também uma valorização deste

aspecto no campo em oposição à cidade, do “standard” (pp. 131) produzido pela

“civilização  industrial”  (pp.  131).  Neste  momento,  também,  os  propósitos  deste

trabalho colocam a necessidade de questionar e relativizar esta concepção bucólica

da relação campo-cidade, valorizando o primeiro em prejuízo do segundo.

Por que não considerar a possibilidade de Topofilia e de Enraizamento na

cidade,  especialmente,  no colégio? Enquanto Frémont associa a casa do campo

com o enraizamento afirmando que “para os seus habitantes, por si só, o universo

da intimidade, da família, da mãe... Descansa e tranquiliza. É abrigo e lar (pp. 130).

O colégio pode ser um espaço associado ao sentimento de segurança e satisfação,

seja no  campo da reflexão da “escola que temos”,  na  vivência  de fato,  seja  no

campo da reflexão sobre “a escola que queremos”, na perspectiva e no plano da

idealização.  Assim,  ainda  diante  da  estandardização  da  sociedade  industrial,

massificada,  é  possível  pensar  possibilidades de enraizamento,  na  dimensão do
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Lugar.

Refletindo sobre os outros lugares, Frémont caminha para uma classificação

geral  dos  Lugares:  precários,  enraizados,  standard e  refugos.  Ou  seja,  lugares

associados à precariedade nas condições de vida e trabalho,  associados a uma

lógica  de  tradição,  associados  à  lógica  industrial  e  de  massa  e  associados  a

atividades marginalizadas, respectivamente. Considerando que o C.E. Olga Benário

Prestes se insere em um espaço maior,  assim como sua comunidade, como ele

poderia ser visto à luz desta classificação? Se, por um lado, sua função formativa é

exercida no contexto de um espaço urbanizado, por outro lado a vivência no Lugar e

as  posições  dos  estudantes  sobre  o  colégio  mostrarão  também  uma  lógica  de

enraizamento: segurança, satisfação e a perspectiva tradicional de uma educação

disciplinadora.

Refletindo sobre os Lugares das atividades terciárias da economia, onde a

educação  como  serviço  prestado  ao  cidadão  poderia  ser  enquadrada,  Frémont

destaca  a  importância  do  contato  e  do  encontro  para  o  cumprimento  de  suas

funções. A educação básica formal é presencial,  e acontece no contato entre os

sujeitos  que  dela  participam.  “Em todos  estes  casos,  os  lugares  enchem-se  de

valores psicológicos muito mais fortes que os da função para a qual foram feitos”

(Frémont, 1978, pp. 135). Entretanto, o próprio autor considera as limitações desta

classificação  funcional  dos  lugares  com  referência  na  economia:  “espaços  de

residência, de trabalho, de trocas e de jogo confundem-se assim em numerosos

casos,  mesmo quando no pormenor uma sábia organização dos lugares reserva

para cada função ou cada estado locais próprios”. (pp. 136).

A reflexão sobre o C.E. Olga Benário Prestes na dimensão do Lugar e da

Topofilia, portanto, não pode considerar apenas as dimensões de uma classificação

funcional. É na prática que os Lugares são constituídos como tal. Assim, é possível

considerar  a  associação  das  reflexões  dos  dois  autores  trabalhados  nesta

fundamentação,  pois  consideram  reflexões  sobre  o  Lugar  por  pontos  de  vista

distintos,  porém,  com  pontos  de  convergência  nas  suas  análises  e  na  própria

referência  conceitual  utilizada.  A  reflexão  sobre  a  representação  feita  pelos

estudantes  de  sua  própria  vivência  no  colégio  se  concreta  com a  dimensão  da

Topofilia  (TUAN, 1980),  do Lugar  na perspectiva de Tuan (1978)  e do Lugar  na

perspectiva  de Frémont  (1978).  A referência na vivência,  experiência cotidiana e

familiarizada com o espaço está presente por todo o embasamento teórico desta
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discussão, considerando a dimensão da afinidade, da função da escola e também

das visões de escola que os estudantes manifestam enquanto realidade e, enquanto

projeto, expectativa.

Frémont  (1978)  conclui  sua reflexão sobre os  Lugares exatamente com a

ideia das representações dos lugares. “Todo o lugar tem significado (…). Aquilo que

representa deve ser descriptado um pouco como uma linguagem, a linguagem dos

homens falando com o espaço como um meio de expressão” (pp. 139). Discutir com

os estudantes a representação que fazem do colégio e suas perspectivas para ele

tendo como horizonte os dois conceitos que balizaram a discussão com as turmas

de 1º ano significa, no fundo, falar sobre o diálogo com estudantes com o espaço da

escola. 

Considerando  esta  perspectiva  do  diálogo  entre  o  lugar  e  os  sujeitos,  a

reflexão sobre o colégio e o debate neste sentido com as turmas tem potencial para

aprofundar o conhecimento de todos sobre o colégio e a comunidade. Diante da

perspectiva  de  que  o  Lugar  também  é  construído  por  seus  frequentadores  e

usuários habituais, é verossímil imaginar reflexos de um sobre o outro, considerando

uma  relação  de  diálogo  entre  espaço  e  indivíduos.  Ou  seja,  características  do

colégio podem ser características das pessoas que o fazem, enquanto os projetos

para  o  colégio  devem encontrar  respaldo  nos  projetos  pessoais  dos  estudantes

individualmente e em uma visão mais ampla destes projetos. Assim, a reflexão sobre

a escola que queremos deve ter,  também, por referência a que temos enquanto

vivência.

A contribuição de Henri  Lefebvre para este trabalho, com referência em “A

revolução urbana” (2008), poderia ser extremamente ampla, dada a profundidade e

relevância desta obra. O autor traz luz às dimensões da vivência no nível micro de

forma que poderia contribuir muito como referência teórica para a discussão com as

turmas  de  1º  ano,  ao  discutir  “o  habitar”.  Entretanto,  a  escolha  da  literatura  de

referência  já  discutida  foi  tomada  como  opção  por  tratar  a  questão  pela  ótica

conceitual  do  Lugar  e  da  Topofilia,  mais  próximos à  discussão para  a série  em

questão, já que a discussão é central para Lefebvre, porém com outras referências

filosóficas, epistemológicas e conceituais. Da mesma forma, a discussão do urbano

como meio de produção e da “sociedade industrial” em sua fase crítica de transição

a uma “sociedade urbana “poderia contribuir como embasamento para a discussão

proposta com as turmas de 3º ano. Porém referência utilizada se coloca de maneira
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muito mais clara, objetiva, diante da discussão proposta.

Por isso, Lefebvre e sua obra figuram como referência central apenas para a

discussão com o 2º ano do Ensino Médio. Considerando brevemente a trajetória

discursiva de seu livro, é possível demonstrar a relevância da discussão trazida por

ele para o trabalho pedagógico com as turmas desta série. Nesta tarefa, dentro do

percurso desenvolvido pelo autor, consideramos principalmente as proposições que

trazem contribuições mais específicas a este trabalho.

“Partiremos de uma hipótese: a urbanização completa da sociedade” (pp. 13).

A produção de Henri Lefebvre em “A revolução urbana” (2008) se organiza em torno

desta hipótese, também uma finalidade, que tem, para o autor, não o sentido de um

destino manifesto,  mas de uma possibilidade (orientação,  horizonte)  posta numa

crise da sociedade industrial: “Enunciamos um objeto virtual, a sociedade urbana, ou

seja, um  objeto possível” (p. 14). Assim, o autor analisa sob diversos aspectos a

sociedade agrária, com ênfase reduzida, e a sociedade industrial,  em fase crítica

que  contém  em  germe  a  possibilidade  do  desenvolvimento  de  uma  sociedade

urbana, através de uma prática que conduz à revolução urbana.

Este processo, inclusive a parte virtual dele, se desenvolve em uma espaço-

temporalidade, onde não pode deixar de ser considerada uma dinâmica de luta de

classes, com contradições e resistências em níveis diversos. A título de exemplo, o

urbanismo (central  no livro,  mas marginal  como referência  para este trabalho)  é

objeto de grande dedicação de reflexão e contextualização do autor: associado a

uma intervenção  na  cidade  de  caráter  parcelar  (trazendo  uma ilusão  de  prática

unitária,  de  síntese),  tecnicista,  impositiva  e  exterior  à  vivência  e,  sobretudo,  de

classe. Esta reflexão se coloca importante na medida em que demonstra que esta

prática  de  resistência  ao  movimento  que  conduziria  à  urbanização  completa  da

sociedade.

Neste  sentido,  a  cidade  industrial  é  caracterizada  também como meio  de

produção, inserida na sociedade industrial e na sua crise. O espaço da cidade é

espaço de formação, realização e distribuição de mais-valia, processos nos quais “o

centro urbano desempenha um papel cada vez mais importante. O que define uma

função  essencial  e,  no  entanto,  desconhecida  (despercebida),  da  centralidade

urbana no modo de produção capitalista” (p. 32). “Decerto que não se trata apenas

de  uma  atividade  devoradora,  de  consumo;  ela  torna-se  produtiva  (meio  de

produção), inicialmente, aproximando os elementos da produção uns dos outros” (p.
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108).  Analogamente,  considerando a escola enquanto instituição ou o C.E.  Olga

Benário Prestes como partes da cidade, cabe considerar sua existência enquanto

participante destes processos, como parte dos meios de produção.

Ora, a educação pública, enquanto função estatal,  é parte de uma política

educacional ampla, assim como o urbanismo enquanto política. Partes da estrutura

estatal, com função formativa em massas, o C.E. Olga Benário Prestes se insere na

dinâmica de classes através da formação de trabalhadores, de forma geral. Esta

formação, uma vez concluída, conduzirá os estudantes a uma inserção no mercado

de  trabalho  com  possibilidades,  provavelmente,  bastante  diversas.  Sem

desconsiderar todo um sistema educacional público, podemos pensar a escola como

parte integrante da realidade urbana como formadora de forças produtivas em uma

estrutura social estabelecida, a qual a escola serve. Diante da finalidade de Lefebvre

para  com a  constituição  de  uma sociedade  urbana  e  considerando  a  educação

pública  como  parte  da  educação  estatal,  pode  ser  possível  pensar  a  escola

enquanto  produtora  e  reprodutora  de ideologias  e práticas  de resistência,  assim

como o urbanismo.

O Currículo Mínimo da SEEDUC para a 2ª série do Ensino Médio, no bimestre

destinado ao estudo das cidades e do urbano possui um ponto já demarcado como o

ponto de partida deste trabalho: “Reconhecer o espaço urbano como o  espaço do

encontro  das  diferenças e  do  exercício  da  cidadania,  valorizando  as  diferentes

manifestações culturais urbanas” (grifo nosso). É possível refletir sobre este ponto

com referência em Lefebvre. Sua obra aqui analisada coloca o urbano como espaço

que promove a concentração, tratada como “centralidade”, onde “comporta um vetor

nulo  (virtualmente)”  (p.  44),  constituindo  uma  “realidade  diferencial”,  onde  a

diferença e a simultaneidade ficam em evidência. Neste sentido, esta abordagem se

mostra apropriada à proposta conduzida com as turmas de 2º ano, introduzindo a

reflexão sobre a escola a partir da grade curricular.

É  importante  compreender  que  nesta  concepção  de  sociedade  urbana,  a

centralidade é posta como acontecimento possível. Ela, que se manifesta em formas

urbanas, atrai conteúdos, múltiplos, inclusive o conteúdo produtivo já mencionado.

Nesta dinâmica de atração, a cidade produz aproximação (necessária à realização

dos  valores  de  troca,  da  mais-valia)  que  tem como  subproduto  a  evidência  do

diferente. Ou seja, trata-se de uma contradição: diante de uma pressão segregadora

da ação do urbanismo, a cidade produz também relações sociais que evidenciam a
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diferença, procedente de conflitos ou que conduz a conflitos.

Para conectar esta contradição aos propósitos deste trabalho, é importante

trazer  a  referência  dos  níveis  de  organização  da  sociedade  urbana.  Lefebvre

distingue “nível global”, um “nível misto” e um “nível privado”. Diante desta distinção,

o primeiro nível é caracterizado como o nível do Estado e da iniciativa privada em

termos amplos, com suas estratégias políticas dotadas de um caráter de classe e de

manutenção  das  estruturas  sociais  burguesas;  o  segundo  nível  é  caracterizado

como um nível de transição (intermediário), o nível da cidade, onde há mecanismos

que  conectam  o  nível  global  ao  terceiro  nível;  o  nível  do  privado,  onde  se

manifestam as diferenças citadas, em uma oposição entre o “habitat” e o “habitar”.

Neste  último  nível,  de  onde  é  posta  a  finalidade  de uma sociedade  urbana em

Lefebvre, se manifesta de forma mais clara o caráter de mobilidade dos fenômenos

urbanos que implica a impossibilidade de defini-los como invariáveis. Ou seja, este

nível implica “a liberdade de produzir diferenças” (p. 156).

Esta oposição habitar - habitat é central para Lefebvre, e também possui uma

conexão importante  com o trabalho proposto  para  as turmas que discutiram em

torno da noção de cidadania. O habitar  é definido exatamente como prática livre e

criativa,  enquanto  o  habitat,  produzido pelo urbanismo, encaminha a experiência

cotidiana para a homogeneização. Na crítica à sociedade industrial, Lefebvre critica

a dimensão que tende ao exclusivamente funcional  da habitação,  submetendo o

cotidiano às exigências do mercado e das condições objetivas de reprodução da

força de trabalho (“atos elementares: comer, dormir, reproduzir-se” p. 78), submetida

à lógica da mais-valia.  “Tal  representação fundamenta-se numa logística de uma

racionalidade  limitada,  e  motiva  uma  estratégia  que  destrói,  reduzindo-os,  os

espaços diferenciais do urbano e do “habitar” (p. 51). O “habitar”  é um termo que,

por  si,  indica  ação:  “a  lenta  maturação do ser  humano,  que o  faz  depender  da

família, da moradia e do “habitar”, da vizinhança e do fenômeno urbano, tem por

implicação a educabilidade, e por consequência uma espantosa plasticidade” (p. 69).

Ou seja, ele indica uma postura ativa dos sujeitos no nível privado: “O “ser humano”

(não dizemos “homem”)  só pode habitar  como poeta.  Se não lhe é dado,  como

oferenda e dom, uma possibilidade de habitar  poeticamente ou de inventar  uma

poesia, ele a fabricará à sua maneira” (p. 79).

Esta última dimensão é trazida por Lefebvre ao centro do debate: é no nível

do privado, e não no nível do global, que, através do habitar, se coloca o horizonte
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da sociedade urbana. “Assim, o próprio movimento dialético e conflituoso, ao mesmo

tempo teórico e prático, do habitat e do habitar passa ao primeiro plano” (p. 81). Este

horizonte tem conexão com a discussão dos termos “necessidade” e “desejo”, como

demandas dos indivíduos no nível privado de sua existência.

No paradigma da sociedade industrial, as necessidades e os desejos no nível

privado  tendem  a  ser  reduzidos  e  suprimidos,  homogeneizados  em  direção  às

condições  básicas  de  reprodução  da  força  de  trabalho.  Isso  acontece  por  uma

preponderância do nível global frente a este outro, baseada em práticas políticas e

ideológicas;  por  outro  lado,  a  sociedade  urbana  responderia  às  necessidades  e

desejos inerentes ao habitar, respondendo “a uma demanda social confusa, que até

o  momento  jamais  pôde  tornar-se  commande  [encomenda]  social”  (p.  85).  A

anulação destas necessidades,  desejos,  demandas sociais na base significaria a

anulação  do  processo  de  urbanização  total  da  sociedade,  projeto  reacionário,

enquanto  a  ascensão  destas  mesmas  à  centralidade  significaria  um  processo

revolucionário.

O  processo  revolucionário  de  Lefebvre  emerge,  portanto,  nos  fenômenos

urbanos no nível privado, onde se manifestam necessidades e demandas sociais.

Considerando  o  C.E.  Olga  Benário  Prestes  deve-se  ater,  no  nível  de  base,  às

necessidades  e  desejos  da  comunidade  escolar.  A reflexão  sobre  a  escola  que

temos e a escola que queremos se alinha à discussão das necessidades, desejos e

demandas  trazidas  por  Lefebvre.  Considerando  a  hipótese  de  uma  resistência

reacionária à mudança da instituição escola, que correlaciona o colégio vivido aos

outros dois níveis da sociedade (para além do privado), o raciocínio de Lefebvre nos

conduz a afirmar o caráter de contenção e repressão do habitar. Considerando outra

possibilidade, de um colégio a serviço das necessidades, desejos e demandas da

comunidade  na  vivência,  afirmaríamos  o  caráter  revolucionário  das  relações

pedagógicas neste espaço, ainda que seja fundamental relativizar absolutamente o

alcance  de  práticas  pedagógicas  isoladas  em  um  colégio,  sem  articulação  ou

organização com outros acontecimentos no mesmo nível.

Não pretendemos aqui proceder a uma reflexão profunda destas hipóteses,

mas sua colocação serve à afirmação de que, enquanto espaço de diferenças no

nível privado da relação contraditória habitat – habitar, o colégio é também espaço

de  manifestação  de  conflitos.  A discussão  do  processo  pedagógico  e  de  seus

resultados deixará mais clara esta perspectiva. Será possível identificar no colégio o
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desejo da cidadania,  o desejo da “liberdade de produzir  diferenças” (p.  156), do

habitar, enfim, do urbano? Lefebvre define o urbano como “ lugar da expressão dos

conflitos” (p.  158) e também como “lugar do desejo”  (p.  158).  O autor menciona

brevemente  uma  possibilidade  para  avaliação  das  hipóteses  agora  colocadas,

aproximando ainda mais suas perspectivas teóricas do trabalho prático em sala de

aula: “O urbano, como via prática, teria paradoxalmente um papel pedagógico bem

diferente da pedagogia habitual, constituída a partir de uma autoridade, a do Saber

adquirido,  a  do  Adulto  acabado”  (p.  158).  Práticas  pedagógicas  podem  ser

apontadas  em  outro  sentido,  o  da  construção  permanente  dos  sujeitos  e  da

sociedade, nua perspectiva ativa, que conduz a uma prática.

No  nível  do  vivido,  inclusive  o  vivido  do  espaço  pedagógico  formal,  “a

intervenção maciça dos interessados mudaria a situação” (pp. 163), virtualmente. Ou

seja, é em uma lógica de participação política no colégio que podemos conceber a

perspectiva da escola que queremos, conduzindo a uma prática condizente com a

existência virtual deste projeto, de forma análoga à existência virtual da sociedade

urbana  de  Lefebvre,  guardadas  as  devidas  proporcionalidades.  Portanto,  uma

prática em que os maiores interessados localmente no colégio se apropriem dele no

sentido de produzir  uma orientação política com finalidade consciente se mostra

como  uma  possibilidade:  cabe  ressaltar  que  esta  prática  não  é  objetivo  deste

trabalho, que considera apenas a dimensão de reflexão sobre o colégio sob a ótica

da cidadania, neste caso.

Para Lefebvre, portanto, a urbanização da sociedade deve ser resultado de

uma prática urbana orientada para esta finalidade. Considerando o estabelecimento

de uma “sociedade de massas, o que implica coação sobre as massas” (p. 87), o

autor coloca a sociedade industrial como geradora de um processo de “alienação

urbana”. A reversão deste processo (ou seja, desalienação) passa por uma prática

de apropriação,  pelas massas,  de suas condições de existência,  do tempo e do

espaço. Na perspectiva desenvolvida, isso só pode ocorrer a partir da “democracia

urbana”, prática de participação política a serviço da vida cotidiana.

No colégio, essa perspectiva de apropriação e democracia urbana pode ser

contextualizada na linha de Lefebvre, já que entendemos o colégio como parte de

uma  estrutura  social,  onde  se  manifestam  centralidade,  diferenças,  conflitos,

necessidades de naturezas diversas. As contradições possíveis se revelam diante

dos projetos de sociedade que atendem aos interesses do estado e das massas, na
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perspectiva de Lefebvre. A discussão dos resultados do trabalho mostrará que parte

dos equipamentos estruturais da escola não é utilizada pelos estudantes de forma

satisfatória e mostrará também uma demanda local por mecanismos de participação

política mais efetivos.  Isso demonstra uma percepção de conflitos de interesses,

prioridades  e  projetos  entre  atores  na  realidade  privada  do  colégio,  o  que  nos

permite interpretar este nível de vivência, do que temos e do que queremos para o

C.E. Olga Benário Prestes à luz das reflexões de “A revolução urbana”.

Neste  sentido,  é  importante  compreender  que  a  possibilidade  de

transformação do colégio na linha das demandas da massa da comunidade escolar

exige uma prática classista. Lefebvre coloca a “noção de estratégia urbana” (pp. 73)

como estrutura desta prática (política, social, cotidiana e revolucionária, nos termos

do  autor)  urbana,  capaz  de  transpor  obstáculos  postos  pela  divergência  de

interesses de classe entre a que domina estrutura da sociedade a partir do nível

global e as aspirações das massas no nível privado. O caminho para esta prática

deve passar pela contestação e pela reivindicação, que precisam ser construídas

enquanto conhecimento, mobilizado nesta prática: da “formação consciente de uma

práxis  urbana suplantando,  com  sua  racionalidade  própria,  a  práxis  industrial

atualmente realizada” (pp. 125-126).

Esta  práxis  a  ser  suplantada  é  sustentada  por  políticas  e  ideologias

reacionárias, que se utilizam de práticas de repressão para manter estruturas sociais

e de poder, colocadas a partir do nível global da sociedade e que alcançam o nível

privado. É este outro ponto da argumentação de Lefebvre que poderá ser notado

nos resultados deste trabalho: os estudantes percebem no cotidiano da escola uma

relação verticalizada que reduz suas possibilidades de contestação, de reivindicação

e construção de uma prática que atenda a seus interesses e projetos. No contexto

de uma política estatal de avaliação da educação pública por mecanismos e índices

quantitativos  (avaliações  externas,  índices  de  fluxo,  evasão,  gravidez  e  outros

resultando em um número que qualifica a escola), cabe de maneira bastante clara a

colocação de Lefebvre de forma crítica ao quantitativo (“crescimento econômico”, no

contexto do seu livro) em favor do qualitativo (“desenvolvimento”). Estas políticas de

avaliação  e  de  funcionamento  do  colégio  em  moldes  quantitativos  significam

políticas de manutenção das estruturas sociais industriais, de maneira análoga ao

urbanismo em Lefebvre. Ou seja, a prática urbana na escola pode ser construída a

partir  da discussão desta  realidade vivenciada,  objeto deste trabalho,  e  pode se
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orientar para a reivindicação sobre as relações dentro da comunidade escolar, no

sentido da apropriação, já trazido.

A prática desenvolvida neste projeto possui horizontes muito mais curtos e

pontuais  (locais),  do  que  a  projetada  por  Lefebvre.  Enquanto  o  autor  coloca  a

perspectiva de uma prática urbana que conduzirá à revolução urbana, fundada em

conhecimentos,  ideologias  e  políticas  classistas,  este  trabalho  se  encerra  na

possibilidade da construção de conhecimentos no âmbito da realidade vivida no C.E.

Olga Benário Prestes. Com pretensões muito mais curtas e sem se encaminhar na

direção de construir e orientar a prática, este trabalho, porém, tem contribuições a

trazer no sentido de que a construção de entendimentos sobre a escola vivenciada e

sobre um projeto de escola são conhecimentos relevantes à base da comunidade

escolar.

Assim como em Lefebvre, procede uma avaliação da sociedade industrial em

seu  contexto  e  projeta  uma  sociedade  urbana  enquanto  finalidade  possível,  a

discussão com as turmas de 2º  ano do ensino médio no colégio procedeu uma

avaliação  da  escola  que  temos  e  apontou  para  os  projetos  que  os  estudantes

colocaram  como  a  escola  que  queremos.  Podemos  tomar  a  centralidade  como

categoria  importante na compreensão das duas perspectivas:  enquanto  Lefebvre

coloca o espaço urbano como o espaço da centralidade e esta centralidade como

produtora da sociedade urbana, podemos também compreender a escola como um

espaço  de  centralidade  (“policentralidade”,  pp.  91)  no  fenômeno  urbano,

concentrando a educação formal dos sujeitos.

Não  existem  lugares  de  lazer,  de  festa,  de  saber,  de
transmissão  oral  ou  escrita,  de  invenção,  de  criação,  sem
centralidade.  Mas  na  medida  em  que  algumas  relações  de
produção  e  de  propriedade  não  sejam  transformadas,  a
centralidade sucumbirá ao golpe dos que utilizam tais relações
em seu proveito (LEFEBVRE, 2008, pp. 91).

Considerando a centralidade da escola na construção de saberes, de conhecimento

e  de  práticas,  é  necessário  atuar  no  sentido  de  que  esta  centralidade  não  se

constitua uma “ditadura dos centros de poder e as planificações autoritárias” (pp.

91), ou seja, é necessário conduzir esta centralidade aos interesses da comunidade

escolar na vivência imediata.

Estes interesses da vivência imediata no caso deste trabalho e os interesses

pela  revolução  urbana  no  caso  da  obra  de  Lefebvre  são  análogos  “à  teoria  do

mundo invertido, que reforçam o projeto da reinversão deste mundo” (pp. 94). Na
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transição da sociedade agrária para a industrial, Lefebvre identifica um momento em

que o agrário, dominante, torna-se subordinado ao industrial. No contexto de uma

segunda  inversão,  do  industrial  ao  urbano,  Lefebvre  coloca  como  objetivo  uma

subversão: “o nível considerado menor desde as origens, a saber, o habitar, torna-se

o essencial” (pp. 85). Ou seja, trata-se de inverter a lógica do poder, do global ao

privado no curso da revolução urbana através de sua prática. Na escola, observa-se

uma lógica de poder verticalizada, onde pode ser feita a analogia da inversão desta

lógica, através da prática já colocada da reivindicação.

Essa  prática  conduziria  à  apropriação  da  escola  pela  comunidade,  assim

como à  apropriação da cidade  pelas  massas.  Em outras  palavras,  a  reinversão

proposta por Lefebvre, significa reverter a expropriação das classes trabalhadoras,

não apenas no nível das relações de trabalho, mas também no nível do habitar, do

protagonismo que deve, no projeto ideológico deste autor, pertencer às massas e

ser manifestado no cotidiano. Considerando que a utopia da sociedade urbana não

está  posta  na  vivência,  é  importante  trazer  à  reflexão  o  fato  de  que  continuam

existindo  relações  de  expropriação,  de  repressão,  de  luta  de  classes  que  são

reacionárias  frente  à  finalidade  da  constituição  do  urbano.  Ou  seja,  se  isto  se

manifesta amplamente na sociedade, ainda industrial  na perspectiva 'Lefebvriana'

devemos assumir que há, ainda, a prevalência do nível global frente ao privado e da

segregação frente à centralidade.

Para Lefebvre, a superação desta condição é colocada por uma “estratégia

política”  composta  por  três  práticas  (p.  135).  Primeiro,  politizar  a  problemática

urbana; depois, construir a  “autogestão generalizada” urbana; por fim, constituir o

“direito à cidade”: o direito de não-exclusão frente à centralidade e ao movimento

urbanos. A discussão denominada de cidadania com as turmas 2022 e 2023 gravita

exatamente  em  torno  desta  lógica  de  apropriação  da  escola,  de  direitos,  de

participação e protagonismo da comunidade escolar, especialmente dos estudantes.

Assim, para além do papel pedagógico do urbano já mencionado, a discussão da

prática urbana (cidadania) com as turmas de 2º ano colabora para a construção de

conhecimentos sobre o fenômeno urbano e a prática cidadã e pode, virtualmente,

colaborar  para  a  constituição de fato  de  uma prática  consciente  dos estudantes

sobre a escola.

Apesar de esta prática estar fora do escopo de objetivos deste trabalho, é

importante considerá-la dada a importância trazida por Lefebvre de uma lógica de
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superação  de  “passividade”.  Os  resultados  deste  trabalho,  discutidos  adiante,

demonstram  uma  atitude  de  insatisfação  com  determinadas  características  da

escola  que  temos.  Parte  desta  insatisfação,  porém,  é  concebida  como  uma

necessidade ao funcionamento efetivo do colégio em nível local. Neste sentido, a

contestação  percebida  nas  discussões  com  as  turmas  não  caminha  para  a

reivindicação,  pois,  em  nível  ideológico  na  linha  de  Lefebvre,  os  estudantes

compreendem a verticalização das relações como positiva e necessária.

Assim, refletindo sobre as razões para a passividade das massas, Lefebvre

evidencia questões que são interessantes para o entendimento de posições dos

estudantes  no  C.E.  Olga  Benário  Prestes.  Lefebvre  coloca  que:  “a)  não  existe

pensamento sem utopia […] b) não existe pensamento sem referência a uma prática

[…] mas que prática é possível se o habitante e o usuário permanecem mudos?”

(pp. 163). Refletindo sobre a atitude de passividade, afirma que “ela se converte em

atitude  defensiva  […]  contra  as  usurpações  das  autoridades  centrais,  contra  as

pressões  do  Estado”  (p.  164-165),  onde  políticas  quantitativas  são  também

elementos de pressão, que afastam as reivindicações do nível estrutural. A ideologia

de participação não é capaz de abalar a passividade, frente à prática da delegação

de representatividade, que retira da cena o habitar, ativo, e, portanto, o usuário: no

caso do colégio, o conjunto dos estudantes.

A discussão  sobre  a  escola  que  temos e  a  escola  que  queremos,  nessa

conjuntura,  tem  importância.  Ela  pode  conduzir  a  utopias sobre  a  escola;  pode

referenciar a prática de cidadania na escola em conhecimentos construídos; pode

trazer ao debate os mecanismos de repressão do Estado e dos seus agentes à

construção  daquela  finalidade  e  desta  prática;  e  pode,  por  fim,  fortalecer  os

questionamentos  que  os  estudantes  já  fazem  à  política  de  democracia  por

representação na escola no sentido de uma lógica de participação e superação da

passividade,  de  habitar  o  espaço  do  C.E.  Olga  Benário  Prestes.  Perspectivas

possíveis de longo prazo, que se colocam muito além do horizonte deste projeto de

discussões e debates, que não chega a propor práticas. Ou seja, não há expectativa

de mudança imediata no colégio, mas de construção de conhecimentos e de melhor

compreensão  da  comunidade  a  partir  da  discussão  proposta,  balizada  pela

referência  de  Lefebvre  no  fenômeno  urbano  e  na  prática  urbana,  trabalhada

enquanto cidadania.

Considerando que o tema da discussão com as turmas de 3º ano é “A escola
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e a indústria Fordista e Pós-Fordista: o estudante é um produto?”, a fundamentação

'Lefebvriana'  constituída  anteriormente  pode  colaborar  para  a  compreensão  da

reflexão trazida  por  José William Vesentini  em Repensando a Geografia  Escolar

para  o  Século  XXI  (2009).  Neste  livro,  o  autor  contextualiza  sua  reflexão  na

necessidade de pensar a Geografia na escola em relação ao período da Terceira

Revolução  Industrial.  Diante  do  propósito  manifestado  pelo  autor,  fica  posto  o

pensamento  de  como  adaptar  a  Geografia  e  seu  papel  na  escola  diante  das

transformações pelas quais passa a sociedade industrial, que pode ser referenciada

no próprio Lefebvre (2008), conforme já colocado na revisão bibliográfica anterior.

“Essa  adequação  não  consiste  num  procedimento  simples  e,  sim,  numa

recriação, num processo complexo no qual ideias de uma filosofia com frequência

se imiscuem com noções ou orientações oriundas de outras” (pp. 7). Ou seja, os

novos contextos espaço-temporais da sociedade colocam a necessidade de recriar a

Geografia na escola, orientada para um futuro “melhor e possível” (pp. 8), ou seja,

para uma finalidade se quisermos utilizar a terminologia de Lefebvre (2008). Assim,

o autor (VESENTINI, 2009) afirma, sobre o objetivo desta obra, que é importante

“perscrutar essas potencialidades educativas do nosso tempo, com ênfase no ensino

da geografia” (pp.8).

Se este é o objetivo da produção de Vesentini, trazer a discussão construída

pelo autor para o debate com as turmas de 3º ano do ensino médio do C.E. Olga

Benário  Prestes  é  uma  forma  de  discutir  um  importante  elemento  do  Currículo

Mínimo do ano.  A indústria e seus diferentes processos de organização espacial:

este  é  o  tema reservado para  o  1º  bimestre  do  ano.  Diante  desta  diretriz,  esta

proposta de comparar a escola com os modelos Fordista e Pós-Fordista, com seus

contextos próprios, pode ser utilizada como uma forma de concluir os estudos de

todo  o  bimestre,  comparando  a  realidade  vivida  na  escola  com  a  proposta

previamente estudada dos sistemas Fordista e Pós-Fordista.

Iniciando sua reflexão, o autor propõe uma “apologia do ensino da geografia”,

em um contexto em que a linguagem e a matemática vem centralizando a prática

nas  escolas.  Assim,  o  autor  critica  o  enfoque  específico  na  aprovação  em

avaliações, questionando a finalidade da escola. Na mesma linha de “Para ensinar e

aprender  geografia”  (PONTUSCHKA,  PAGANELLI  E  CACETE,  2007),  o  autor

(VESENTINI, 2009) coloca, portanto, a tendência a uma educação formal voltada

para  o  desenvolvimento  de  habilidades:  “aprender  a  aprender,  a  ser,  a  fazer,  a
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conviver” (pp. 16) e gerenciada com base em resultados quantitativos, na mesma

linha da crítica já colocada com referência em Henri Lefebvre (2008).

Isso  significa  um  “correlato  menosprezo  pelas  outras  funções  da  escola:

socializar,  desenvolver  atitudes  e  valores  democráticos,  cultivar  as  múltiplas

inteligências,  combater  todas  as  formas  de  preconceito  etc.”  (pp.  18).  Esta

proposição  parece  contraditória  com  relação  à  valorização  das  habilidades  já

mencionadas, mas é importante destacar que o autor se refere a uma valorização do

conteudismo  que  favorece  o  desenvolvimento  de  habilidades  matemáticas  e

linguísticas, enquanto são menosprezados outros saberes. Neste sentido, portanto,

é  importante  conectar  esta  afirmação  de  Vesentini  com  outra:  esta  estratégia

educacional “produziu resultados catastróficos para o sistema escolar do país [EUA]

e, consequentemente, para a formação dos jovens” (pp. 19).

Identificando  política  educacional  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro  bastante

semelhante a esta caracterizada por Vesentini, é necessário considerar o C.E. Olga

Benário Prestes neste contexto. As avaliações externas e quantitativas, privilegiando

a Língua Portuguesa e a Matemática frente aos outros saberes encontra-se presente

no cotidiano escolar. No atual contexto,

[...] os verdadeiros objetivos da escola – preparar o aluno para
a  vida,  contribuir  para  desenvolver  suas  competências  ou
habilidades,  ou  inteligências  múltiplas,  formar  cidadãos  no
sentido pleno do termo – são relegados a um segundo plano.
Até  mesmo  os  alunos  mais  talentosos  –  por  exemplo,  com
aptidões especiais para a música, a pintura, a história e até
mesmo para inovações tecnológicas – não são incentivados e,
muito pelo contrário, são encarados como um problema a ser
reprimido  nesses  “cursos  preparatórios”  para  os  testes.
(VESENTINI, 2009)

Nesta linha, o autor procede a uma comparação entre a escola “conteudista” e a

escola voltada para o “desenvolvimento das atitudes, habilidades e competências”.

Enquanto em uma o conteúdo é o objetivo, na outra é um instrumento. Na

primeira, objetiva-se bons resultados em testes, a inteligência lógico-matemática, a

inteligência  linguística,  negligenciando  outras.  Na  segunda,  objetiva-se  formar

cidadãos,  desenvolver  potencialidades,  a  convivência  democrática  e  outras

possibilidades  de  inteligências  para  além  das  duas  mencionadas.  Para  o  autor,

esses “dois tipos ou modelos de escola estão em confronto” (pp. 23). Cabe aqui,

entretanto, uma ressalva importante, que coloca uma crítica à análise de Vesentini: o

currículo  oficial  da  SEEDUC-RJ,  o  “Currículo  Mínimo”,  e  as  avaliações  externas
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aplicadas  na  rede  são  totalmente  orientados  para  uma  grade  centrada  em

habilidades sem, porém, abandonar as características a que o autor se refere como

escola  “conteudista”  e  sem,  também,  alcançar  os  objetivos  colocados  para  o

segundo tipo de escola. Em outras palavras, o autor atribui a defesa da escola mais

tradicional,  conteudista,  a  setores  de direita,  enquanto  atribui  a  defesa da outra

escola a setores progressistas ou de esquerda, o que não se verifica exatamente

nos setores políticos associados à educação pública do RJ.

O autor não ignora a dimensão de mercado da educação pública e privada,

bem como sua associação com os vestibulares e, principalmente o ENEM. O mesmo

vale  para  políticas  privatizantes,  onde  o  autor  destaca  a  questão  do  material

didático:  “pelo  menos  150  municípios  paulistas  contratam  sistemas  apostilados

privados para as escolas públicas de suas redes, o que representa 23% das 645

cidades  do  Estado  […]  sendo  que  na  verdade  essas  escolas  recebem  livros

didáticos do governo federal por intermédio do MEC” (pp. 29). Considerando este

contexto de forma ampla e a importância da geografia na escola e nele, o autor

começa a problematizar o novo papel da escola, nos tempos da “terceira revolução

industrial e da globalização” (pp. 30).

Diante desta contextualização, o autor inicia a análise que será, de fato, o

objeto da analogia feita com as turmas de 3º ano do ensino médio: a relação entre

escola e fábrica. Sem deixar de considerar a associação entre a revolução industrial

e  a  expansão  dos  Estados  nacionais,  que  estão  associados  ao  surgimento  do

sistema escolar moderno, o autor passa a proceder a uma reflexão sobre a escola

do século XIX (de cunho nacionalista), passando pela do século XX (que adiciona

uma perspectiva de formação técnica), o que permite a perspectiva sobre o XXI.

Neste último período, a perspectiva é orientada para a superação do conteudismo e

para a “formação do ser humano em sua plenitude” (pp. 34).

A escola  da  primeira  revolução  industrial,  no  século  XIX,  “contribuiu  para

acolher as massas trabalhadoras que migravam do campo” (pp. 35), o que exigiu a

modernização do campo, processo correlato. Assim, era necessário um processo de

socialização dos sujeitos para o ambiente urbano, considerando valores e hábitos.

Assim, era necessária esta instituição orientada para a socialização de mão-de-obra

urbana: o mercado demandava força de trabalho. Alguns entendimentos, portanto,

eram necessários:

Tempo como valor de troca (“se gasta e não mais se vive”),
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espaço como lugares geometrizados e fixados por uma divisão
do trabalho, um mínimo de matemática (afinal se mexia cada
vez  mais  com dinheiro,  com contas),  um idioma “pátrio”  ou
oficial  (os  outros  viravam  “dialetos”)  a  ser  aprendido,  uma
história e uma geografia chauvinistas: esses foram os alicerces
básicos  da  escola  da  primeira  revolução  industrial  [...]
(VESENTINI, 2009).

Esta perspectiva colocada por Vesentini logo no início de sua obra se correlaciona

com a reflexão proposta  na discussão sobre  Lefebvre  (2008):  a  escola  torna-se

fundamental  ao  mercado de trabalho,  ao  desenvolvimento  das forças produtivas

podendo, talvez, ser considerada, ela mesma, uma força produtiva.

A constituição de um sistema escolar com algum nível de obrigatoriedade e

com  fiscalização  estatal  é  uma  permanência.  Dentro  do  contexto  da  segunda

revolução industrial,  há um quadro que apresenta alguns novos aspectos, apesar

disso. O autor inclui na reflexão deste período o taylorismo e o fordismo. Por uma

opção de método, visando polarizar e facilitar o debate, este trabalho, na proposta

colocada em sala de aula, desconsiderou o taylorismo, que já havia sido trabalhado

anteriormente.  Assim,  nesta  discussão  teórica  consideraremos  a  definição  de

fordismo trazida por Vesentini (2009):

Quanto ao fordismo, ele pode ser definido fundamentalmente
pelo lema “Produção em massa e consumo em massa”.  Ou
seja, é identificado com a linha de montagem, com a produção
em  grande  escala  e  estandardizada,  com  a  concentração
técnico-administrativa e o gigantismo (“maior é melhor”). Isso
tudo  leva  a  um  enorme  desperdício  no  uso  de  recursos
naturais. Primeiro se fabrica e depois se vende – e para isso
existia a publicidade, cuja função era criar necessidades –, e
[...]  o  importante  não  é  a  qualidade  e,  sim,  a  quantidade,
mesmo  que  haja  uma  enormidade  de  […]  mercadorias  que
serão  inutilizadas  [...].  Tanto  o  taylorismo quanto  o  fordismo
aprofundaram  a  divisão  do  trabalho  nas  empresas  […]
exigindo,  assim,  funcionários  mais  especializados  [...].  Isso
evidentemente gerou impactos na escola (p. 37-38).

Permanece a orientação de massas para a alfabetização, estendendo a atuação da

escola para a formação técnica ou profissionalizante. Com isso, a escola produziu

uma  força  de  trabalho  de  característica  distinta  da  anterior:  do  socializado  ao

especializado, que passou também a lidar com maior produtividade e uma jornada

de trabalho progressivamente menor, alcançando as tradicionais oito horas diárias.

Percebe-se, claramente, uma outra permanência nas escolas dos séculos em

questão: a orientação para o mercado, a formação de trabalhadores. Esta questão

fica evidente quando Vesentini reflete, ainda pensando o século XX, sobre o acesso
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à universidade. As escolas voltadas a este fim não eram especializantes em nível

escolar, mas visavam a capacitação para o acesso à formação profissional em outro

nível, o superior. Ou seja, a preocupação com o mercado de trabalho não deixava de

existir,  mesmo nas escolas que não se  caracterizavam como profissionalizantes.

Para Vesentini, “o fundamental era a aplicabilidade do saber, a razão pragmática”

(pp. 38), “sendo secundária a sua importância para desenvolver as potencialidades

do educando” (pp. 39).

É na escola associada à terceira revolução industrial  que o autor identifica

maiores rupturas com os modelos pretéritos, ainda que considere a permanência de

determinados  aspectos,  pontuais,  deste  passado.  O  autor  fundamenta  dois

elementos importantes na conjuntura desta nova fase da indústria e, portanto, da

escola: um novo contexto geopolítico, de forma simplificada, associado ao “declínio

da hegemonia dos Estados Unidos” (pp. 40); e “o advento e a constante expansão

de novos setores industriais” (pp. 40), ao qual o autor dá importância central. Estes

novos setores industriais estão mais conectados à ciência e à tecnologia: de um lado

“as indústrias petroquímicas, siderúrgicas e automobilísticas” (pp. 40) e de outro “a

informática e as telecomunicações, a biotecnologia, a robótica, a microeletrônica”

(pp. 40).

Nesta distinção está fundada uma ruptura importante: “o fundamental são as

ideias, as pesquisas, o trabalho cerebral e criativo, ficando a mão de obra barata e

inclusive a especializada em segundo plano” (pp. 41). Esta inovação está associada

à robotização e a redução do “peso ou importância do espaço físico (inclusive solo

agriculturável) e das matérias-primas em geral” (pp. 42). De forma mais profunda,

esta ruptura encaminha o início de um importante processo:

[...]  a  revolução técnico-científica começa a descentralizar,  a
desmassificar,  a  fragmentar,  a  dar  mais  autonomia  aos
funcionários e às empresas coligadas, antigas filiais. No lugar
do fordismo e da linha de montagem, temos agora, de forma
crescente,  a  produção flexível  e o  just-in-time.  No lugar  da
centralização, a terceirização e a descentralização. No lugar da
padronização e do consumo em massa estandardizado, temos
o crescimento da personalização, da produção à la carte. No
lugar  do  desperdício  de  recursos  e  matérias-primas,  temos
agora uma preocupação com o controle de qualidade e com a
fabricação  somente  do  que  for  necessário  [...] (VESENTINI,
2009, grifo do autor).

Cabe ressaltar aqui, ainda que não seja ponto central a este trabalho, a conexão

desta ruptura com a lógica do “desenvolvimento econômico e social sustentável” (pp.
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55). É a partir destes processos de transformações que o autor passa a uma análise

mais detida das perspectivas para a escola neste contexto.  Novas necessidades

estruturais são postas à escola, reflexão que se alinha à discussão da sociedade

industrial de Lefebvre (2008), onde é a partir do nível global que são estruturadas as

demandas para os demais níveis da organização social.

É importante, entretanto, considerar que, enquanto Lefebvre (2008) propõe o

projeto de uma ruptura radical, o raciocínio de Vesentini (2009) se coloca no sentido

de  uma  análise  da  reforma  da  escola  neste  contexto.  Ou  seja,  fica  mantida  a

determinação da sociedade industrial, fica mantida a determinação do nível global

sobre os demais, ainda que sob novas conjunturas, que afetam também a escola.

Isto fica evidente quando o primeiro subtítulo após esta caracterização da indústria

do século XXI denomina-se “Novas exigências do mercado de trabalho”: enquanto

um  autor  (Lefebvre,  2008)  é  crítico  à  orientação  para  o  mercado,  este  autor

(Vesentini, 2009) não o é.

Partindo desta perspectiva de mercado,  portanto, Vesentini  contextualiza o

novo contexto. “Expande-se aos poucos a ideia de que o importante é aprender a

aprender” (pp. 44), o que implica “o declínio relativo da especialização [...] e uma

maior valorização da qualificação (capacidade de pensar por conta própria, de se

reciclar, de criar coisas novas e até mesmo mudar o tipo de serviço)” (pp. 44). Ao

mesmo  tempo,  o  autor  relativiza  a  importância  determinante  das  exigências  de

mercado,  considerando  a  importância  do  “desenvolvimento  da  cidadania  e  das

potencialidades do educando” (pp. 45), sem deixar de afirmar que esta dimensão

vem sendo subordinada à questão do mercado de trabalho, “isto é, as habilidades

ou competências, e não apenas os conhecimentos e muito menos os treinamentos

específicos, que ele espera dos profissionais” (pp. 46).

No contexto específico do C.E. Olga Benário Prestes, é importante pontuar a

leitura que os estudantes fazem desta questão, mesmo considerando o fato de que

ela será melhor demonstrada posteriormente. Assim como Vesentini, as turmas de 3º

ano  afirmam  a  orientação  da  educação  formal  para  o  mercado  de  trabalho  e

demandam  esta  orientação.  Ao  mesmo  tempo,  porém,  constatam  que  a  escola

pública falha ao atender as suas expectativas pessoais. Isto nos leva a não pensar a

escola como uma instituição unitária e conectada em linha direta às exigências do

mercado na sociedade industrial, pois é necessário considerar também a dimensões

de classe, de contexto e mesmo de propósito dos diversos sistemas de educação,
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públicos e privados.

Assim, a discussão “escola que temos versus escola que queremos” exige

considerar esta realidade que vai além do caso particular do colégio, mas está muito

associada  à  educação  formal  das  massas.  Partindo  do  princípio  analisado  por

Vesentini  de  que  o  mercado  quer uma  escola,  é  importante  considerar  que  os

estudantes também querem, assim como o Estado. O colégio objetivamente vivido

é um (o que temos), enquanto a resposta para o questionamento sobre o projeto de

colégio (o que queremos) é contextual.

Retomando  a  análise  de  Vesentini,  o  autor  coloca  que  a  exigência  de

habilidades e competências é uma exigência de mercado. Está menos valorizada

uma  educação  padronizada  e  enquadrada  nos  diplomas,  já  que  se  espera  “a

capacidade da pessoa em se manter atualizada, o aprender a aprender, e também

as habilidades e competências para tal ou qual profissão, os quais, por sinal,  são

diferentes” (pp. 48, grifo do autor). Isso se conecta aos ritmos que o mercado de

trabalho no contexto da terceira revolução industrial adquiriram: as mudanças são

rápidas e inevitáveis.

A isto está associada outra “mudança importante suscitada pelo mercado de

trabalho é a exigência de uma escolarização cada vez mais prolongada” (pp. 50). No

percurso  do avanço da sociedade  industrial,  contextualizado pelo  autor  nas três

revoluções, fica cada vez mais restrita a oferta de emprego para trabalhadores sem

escolarização, o que pressiona a escola a promover uma formação mais duradoura.

Atrelada a  esta,  há  outra  exigência:  “flexibilidade,  capacidade  de exercer  outras

atividades ou tarefas que surgem ou são criadas nesta época de rápidas mudanças

no mundo do trabalho” (pp. 51). “O fundamental passa a ser a formação da pessoa”

(pp. 51, grifo do autor), não no sentido da formação cidadã, social, afetiva etc., mas

no sentido  da formação que o mercado espera  da pessoa,  menos conectada a

formalidades de diplomas para áreas específicas ou disciplinas cursadas, ainda que

exigindo escolarização.

Assim, Vesentini (2009) faz uma ponderação na mesma linha de Pontuschka,

Paganelli e Cacete (2007):

É bom esclarecer  que os conceitos e as informações em si
continuam sendo extremamente úteis no processo educativo e
também na vida em geral, inclusive no mundo do trabalho. Mas
afirmamos que eles são secundários num sentido específico:
que  não  é  a  sua  assimilação  o  que  importa  de  fato.  Na
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verdade, eles são instrumentos [...] (pp. 52, grifos do autor).
Os conteúdos continuam sendo importantes,  pois  devem ser  mobilizados para o

desenvolvimento das habilidades requisitadas. Assim, refletindo sobre as mudanças

demográficas percebidas no decorrer do período analisado por ele, o autor faz a

importante colocação de que a educação, mais do que nunca, torna-se atividade

permanente,  tanto  pelas  exigências  de  mercado  quanto  pelas  tendências

demográficas  de  envelhecimento,  o  que  introduz  a  discussão  do  autor  sobre  a

necessidade  de  considerar  a  educação  em  sentido  mais  amplo,  para  além  do

sistema educacional formal.

Diante  desta  contextualização  mais  ampla,  o  autor  passa  a  se  colocar

especificamente sobre a inserção do ensino de geografia. Considerando a origem do

ensino  da  disciplina  “na  época  da  construção  dos  Estados  nacionais  e  da

necessidade  de  desenvolver  um  nacionalismo  exacerbado”  (pp.  69),  um  novo

contexto, o da “internacionalização da economia, principalmente após 1945” (pp. 69)

quase  a  suprimiu.  A  terceira  revolução  industrial  e  a  globalização,  entretanto,

significam uma mudança nestas perspectivas. Ainda com justificativa associada ao

mercado, o autor coloca que

[...] ser competitivo neste mundo globalizado dos nossos dias
também passa por conhecer geografia, conhecer o mundo, os
demais países, continentes e mercados regionais, e até mesmo
os nossos problemas e potenciais – tanto do município como
do  país  como  um  todo,  passando  pelas  demais  escalas
geográficas intermediárias [...] (VESENTINI, 2009, pp. 72).

Assim, recoloca-se a geografia como disciplina importante na formação escolar, não

pela disciplina em si ou por sua abordagem, mas pela “importância de se estudar

nos dias de hoje temas normalmente identificados em esta disciplina” (pp. 73).

O autor aprofunda esta análise refletindo sobre a importância da geografia em

determinados  aspectos  da  formação.  O  trabalho  com  escalas  geográficas,  o

combate  ao  que  ele  chama  de  analfabetismo  geográfico,  o  papel  político  das

associações de geógrafos e professores, a emergência de questões ambientais e

geopolíticas em escala global  são pontos analisados pelo autor,  justificando esta

valorização.  Entretanto,  estas  formulações  são  menos  relevantes  para  o

desenvolvimento deste projeto. Assim como a escola tradicional não é interessante

ao novo século, a geografia tradicional é preterida pelo autor, junto a uma “geografia

pretensamente crítica que procura “conscientizar” – ou melhor, doutrinar – os alunos,

na perspectiva de que haveria um modelo já pronto de sociedade futura” (pp. 89).
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Assim,  o  autor  coloca  claramente  uma  perspectiva  para  a  escola  (e  a

geografia) que projeta.

Já mencionamos que essa escola deve se preocupar com a
cidadania  ativa  –  e  não  passiva,  como  aquela  do  militante
acrítico  que  somente  repete  chavões –,  com indivíduos  que
pensem  por  conta  própria,  que  aprendam  determinadas
competências, habilidades e inteligências múltiplas apropriadas
para uma sociedade democrática e pluralista [...] (VESENTINI,
2009, pp. 89)

São criticados esquemas conteudistas e currículos rígidos, em favor de temáticas

essenciais, trabalhadas em função dos objetivos traçados considerando a realidade

particular, na mesma linha dos mercados pós-fordistas. Assim, inserida numa escola

que favorece a constituição de habilidades e referenciada localmente, considerando

também a escala global sem negligenciar as outras, a geografia escolar deve ser

capaz  de  suscitar  o  que  o  autor  denomina  “raciocínio  geográfico”  (pp.  95),  que

considera a habilidade de lidar com padrões espaciais,  dentro da perspectiva do

espaço geográfico onde é necessário considerar fenômenos e suas relações em

suas perspectivas de escala, localização, tempo e relação com a natureza.

Em vias de conclusão, Vesentini se coloca de forma ainda mais genérica e

sintética sobre seu projeto de escola.

Mesmo abrindo  as  portas  para  as  inevitáveis  acusações  de
“ecletismo” ou “pluralismo” (como se fossem a mesma coisa),
acredito que esse tipo de escola adequada para o século XXI
é, ao mesmo tempo, (sócio)construtivista – portanto, piagetiana
com contribuições de Wygotsky e outros –, perrenoudiana (no
sentido  de  valorizar  o  desenvolvimento  das  competências),
gardneriana (no sentido de estimular as inteligências múltiplas)
e mais alguma coisa ainda. (VESENTINI, 2009, pp. 116, grifo
do autor)

Considerando  que  a  escola  deve  refletir  sua  época,  que  é  produto  dela,  é

fundamental a afirmação de que a escola deve conectar-se também com os dilemas

de  sua  conjuntura,  para  além  dos  outros.  Neste  ponto,  cabe  destacar  uma

confluência com relação à análise feita como fundamentação para as turmas de 1ª e

2ª séries do ensino médio. Em todos os casos, trata-se de uma reflexão sobre o

possível, sobre finalidades ou projetos para os quais temos como referência o que é

presente e o que é pretérito, ou seja, temos como referência para a discussão da

escola  que  queremos  aquilo  que  percebemos  como  vivência  e  aquilo  que  foi

construído no passado.

A partir das reflexões de Vesentini sobre as escolas do século XX e XXI pôde
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ser feita a discussão com os estudantes. As referências de contexto da revolução

industrial,  do  mercado  de  trabalho  e  de  suas  exigências  sobre  o  sistema  de

educação formal foram utilizadas como balizas. Assim, é dentro destes parâmetros,

em que pese a crítica aqui  subjacente da determinação do mercado como dado

aparentemente  naturalizado,  que  a  discussão  sobre  a  realidade  do  C.E.  Olga

Benário Prestes foi feita. Na lógica da comparação entre a  escola que temos e a

escola que queremos, a discussão caminhou no sentido de identificar elementos da

vivência que aproximassem a escola de um ou outro quadro, enquanto se orientava

também para projetar expectativas dentro destas mesmas balizas.

6. RESULTADOS

De  acordo  com  o  calendário  de  ações  trazido  na  descrição  da  aplicação  da

metodologia  do  trabalho,  o  desenvolvimento  das  atividades  propostas  é  aqui

organizado por série, diante da dinâmica temática própria a cada uma delas. De

modo  subjacente  a  esta  organização,  há  questões  específicas  de  cada  turma,

também descritas, de modo que a discussão do trabalho empreendido com o 1º, 2º e

3º anos Ensino Médio obedece à ordem cronológica das atividades desenvolvidas,

respectivamente, para cada série.

A discussão inicial com as turmas de 1º ano (1013 e 1014) consistiu em uma

conclusão  da  temática  das  “Representações  gráficas  e  cartográficas”,  temática

presente  na  grade  curricular  do  primeiro  bimestre  para  a  série,  que  envolve

especialmente a cartografia como forma de representar o espaço geográfico. Desta

forma, a  proposta da discussão consistiu  em consolidar  a  cartografia  como uma

forma possível de representar espaços, mas não a única, introduzindo um debate

sobre a vivência do colégio e a imagem, a representação, que fazemos dele. Em

outras  palavras,  houve  um  processo  de  discussão  da  vivência  da  escola  e  da

idealização deste Lugar, assim como reflete Tuan (1980).

Retomando  uma  problematização  previamente  trabalhada  que  colocava  a

cartografia como uma técnica de representação parcial do espaço geográfico (diante

de suas limitações, seleções e de suas questões políticas), discutiu-se que, de forma

ampla, as representações da realidade de diversos tipos passam por esta mesma

questão da parcialidade. Assim, a construção da visão que possuímos sobre o C.E.
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Olga Benário Prestes foi trazida como uma visão decorrente da vivência que temos

no colégio e que a representação que fazemos deste espaço depende das nossas

experiências e é, da mesma forma, parcial e construída nesta prática.

Utilizando como base para a discussão da representação que os estudantes

fazem  do  colégio  as  noções  de  “Lugar”  (TUAN,  In:  CARLSTEIN  et  al,  1978;

FRÉMONT, 1978)  e de “Topofilia”  (TUAN, 1980),  foi  proposta a reflexão sobre a

vivência na escola,  considerando o que ela traz de bom e de ruim, quem faz a

escola ser do jeito que é (papel dos estudantes, trabalhadores e agentes externos à

escola)  e  a  própria  concepção  da  escola  como  um  “Lugar”.  Dessa  forma,  se

utilizando destas duas noções como parâmetro, foi possível aos estudantes refletir

sobre sua vivência no espaço escolar e sobre como esta constrói a representação

da escola para todos aqueles que a vivenciam, numa relação entre estes e o próprio

papel das instâncias do Estado que estão para além da escola em si.

Assim, apesar de identificarem pontos positivos e negativos no cotidiano da

escola,  os  estudantes,  de  forma  geral  demonstraram  perceber  no  colégio  a

dimensão  do  “Lugar”,  possuindo  com ele  uma  relação  de  “Topofilia”,  ainda  que

restrita em determinados casos. Foram relatados momentos, locais e relações na

escola que se aproximam destes conceitos explicitamente (por exemplo, o intervalo,

os momentos de lazer, o espaço da sala de aula e dos corredores), enquanto outros

não (por exemplo, as salas de direção e secretaria, determinadas aulas, momentos

de reunião dos estudantes na quadra para comunicados da direção). Além disso,

perceberam  também  sua  responsabilidade  enquanto  construtores  desta

representação  da  escola,  que  chega  também  à  comunidade  de  forma  geral:

especialmente, mencionaram a conservação e a dimensão das atitudes pessoais e

suas conseqüências para a vivência do colégio. Ou seja, o Colégio Olga Benário

Prestes é construído por aqueles que o vivem no cotidiano, mas não apenas por

eles, já que foi necessário apontar aos estudantes a inserção em um contexto social

maior e em um Estado instituído. Nesse processo de discussão, os estudantes se

posicionaram livremente sobre a escola e precisaram levar em conta as noções que

estruturaram o debate,  sabendo  se  apropriar  destes  dois  termos  para  discutir  e

compreendendo o apontamento do papel do estado na construção da escola.

Ao  final  desta  discussão,  foi  proposto  que  os  estudantes  produzissem

trabalhos relacionando as noções de “Lugar” e de “Topofilia” (objetos de reflexão

introdutória  da discussão)  com a sua vivência da escola.  Assim, se organizaram
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principalmente em grupos  e  produziram textos  nos  quais  deveriam considerar  o

conceito de Topofilia ou de Lugar e relacioná-lo com a representação do colégio,

com ampla liberdade para manifestação de opiniões e visões particulares. Antes de

considerar  o  conteúdo  dos  trabalhos,  é  importante  destacar  que  parte  dos

estudantes se sentiu pouco à vontade para registrar críticas que possuíam à escola:

nas duas turmas de primeiro ano, uma parcela dos estudantes demonstrou algum

receio com relação à possibilidade de seus trabalhos serem mostrados à direção da

escola.

Se nos momentos de discussão da proposta as turmas responderam com

qualidade  considerada  suficiente,  se  apropriando  do  debate,  o  mesmo  não

aconteceu com os trabalhos escritos principalmente em grupos. A ampla maioria dos

trabalhos não foi  capaz de articular  as noções de referência com a vivência  da

escola, sendo produzidos em dois blocos distintos onde os textos não apresentaram

coesão e conexões entre os conceitos trabalhados e os posicionamentos sobre a

escola. Na prática, os trabalhos apresentaram de forma satisfatória significados das

noções de ‘Lugar’ e “Topofilia’ e, separadamente, apresentaram considerações sobre

suas vivências positivas, na maioria dos exemplos, e negativas do C.E. Olga Benário

Prestes  sem  proceder  uma  conexão  clara  entre  as  noções  e  a  vivência.  Este

problema pode estar associado não apenas a dificuldades com a prática da escrita e

da produção própria de textos como também a dificuldades para registro e retenção

das discussões feitas, já que o tempo decorrido entre as discussões e a entrega dos

trabalhos, feitos em casa, foi de duas semanas. Após a entrega dos trabalhos e sua

leitura,  esta  questão  da  limitação  da  qualidade  dos  textos  produzidos,  bastante

genérica,  foi  trazida  aos  estudantes  como  um retorno,  para  além das  questões

relativas ao conteúdo dos trabalhos.

Neste  sentido,  diversos  apontamentos  e  questionamentos  baseados  nos

trabalhos produzidos pelos alunos foram devolvidos às turmas com os trabalhos,

para uma nova rodada de discussões, procurando aprofundar a discussão inicial e

refletir sobre as impressões trazidas pelos estudantes em seus textos. Foi colocada

novamente a discussão sobre a construção da escola enquanto um espaço, uma

instituição e um lugar, pontuando de forma mais precisa o papel dos atores sociais

que  se  relacionam  com  o  colégio  e  que  o  constroem.  A partir  daí,  este  novo

momento de discussão trouxe a questão da formação como uma perspectiva de

mudança nas vidas pessoais dos estudantes, para sua vivência em sociedade e, em
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contrapartida, a reflexão sobre a possibilidade de a sua vivência no colégio ser um

elemento  de  transformação  deste  Lugar.  Neste  sentido,  os  estudantes  se

posicionaram mais claramente do que antes sobre a importância da conservação

estrutural do local, sobre suas atitudes no sentido de favorecer uma formação de

maior qualidade e da dimensão do encontro que a escola proporciona: afirmaram

que  consideram  importante  um  controle  disciplinar  rígido  sobre  estes  aspectos,

destacando,  porém,  discordâncias  com  relação  a  como  este  controle  é  feito

(autoritário, grosseiro, ditador) e à falta de possibilidades para discutir a questão. É

na resultante destes processos que foi possível aos estudantes afirmar amplamente

que possuem uma relação com a instituição que consideram boa, sendo um local

onde  se  sentem  bem  sem,  porém,  desconsiderar  as  críticas  e  restrições  que

possuem.

Nesta perspectiva, os estudantes consideraram que esta relação positiva é

capaz  de  transformar  a  escola  num  sentido  também  positivo,  assim  como

potencializa as possibilidades transformadoras da escola sobre os sujeitos. Por isso,

ficou claro neste momento que a qualidade atribuída pelos estudantes à escola nos

seus trabalhos e nas discussões não é unilateralmente construída, mas construída

nas relações interpessoais, nas relações de ensino e aprendizagem e também pelas

condições estruturais do colégio. Ou seja, a vivência positiva do espaço da escola

pelos estudantes passa por um conjunto de características e relações que permite

que a escola seja concebida como um Lugar, como um espaço onde há relações de

Topofilia. Em termos mais específicos, os estudantes colocaram a importância de

uma  convivência  harmoniosa,  da  conservação  das  condições  estruturais  e  do

mobiliário do colégio e de estar no colégio com a intenção de aprender.

Esta construção existe a despeito de questões delicadas que os estudantes

também identificaram. Especialmente em problemas com relações autoritárias ou

conturbadas partindo da direção da escola e a determinadas normas institucionais e

seu cumprimento. Mesmo que, por um lado, os estudantes defendam uma prática

autoritária com vistas a garantir a organização e funcionamento do espaço escolar

(afirmando a necessidade de garantir um rígido cumprimento de normas, ainda que

signifique restringir possibilidades de diálogo e de construção mais horizontal, ainda

que signifique um tratamento desagradável); por outro lado ficou clara uma relação

conflituosa com esta mesma autoridade e regras, especialmente quando se trata da

dificuldade de posicionamento sobre o funcionamento da instituição e dos relatos e
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comentários sobre estudantes ‘expulsos’ do colégio por vontade da diretora geral. A

discussão, neste ponto, ficou marcada pela reflexão sobre para que são feitas as

regras e para quem é feita a escola. Compreender que a convivência nos Lugares

exige um exercício de pensar no outro, nos propósitos do lugar e nas suas relações

com outras instâncias da realidade é importante.

Esta  discussão foi  capaz de introduzir  questões sobre  os mecanismos de

representação dos estudantes na escola: a eleição de representantes de turmas é

feita anualmente no colégio e, neste ano, houve também eleições para um grêmio

escolar. Discutir as possibilidades de construção e atuação no Lugar passa pelos

mecanismos de participação e representatividade instituídos e questionados pelos

estudantes como pouco relevantes: como resposta do professor, foi feita a defesa da

necessidade de participar e de fazer destes espaços mecanismos apropriados pelos

estudantes. Além disso, a discussão pôde pontuar possibilidades de ação diante de

problemas enfrentados: como cobrar o uso da piscina, como procurar debater as

restrições impostas sobre o uniforme escolar e como agir diante de situações de

tratamento  pouco  cordial.  Ainda  que  os  trabalhos  escritos  tenham  contido

principalmente uma visão positiva do C.E.  Olga Benário  Prestes,  não é possível

ignorar  o  fato  de  que  há  questões  delicadas,  como  essas,  que  exigem  um

tratamento. Para isso, é importante entender que os Lugares são dinâmicos, que

podem ser transformados não apenas por aqueles que os vivenciam, mas também

por outras instâncias e que, por isso, é importante construir espaços de discussão

mais livre no colégio: espaços de participação mais horizontalizada tendem a deixar

mais evidente a importância dos estudantes, seus atos e concepções de escola na

construção do Lugar.

Discutidos  os  trabalhos  a  etapa  seguinte  se  constituiu  na  aplicação  dos

questionários. No Colégio, há 9 turmas para o ensino médio noturno, das quais 6

tiveram a oportunidade de responder ao questionário. No 1º ano, assim como nos

outros,  não  houve  qualquer  atribuição  de  nota  pela  resposta  aos  questionários,

diferente  dos  trabalhos  produzidos  anteriormente,  que  compuseram  notas

bimestrais.  Desta forma, a possibilidade de responder aos questionários foi  livre,

constituindo 83 respostas das quais 27 no 1º ano (33% do total). Destes 27, 13 na

turma 1013 e 14 na turma 1014, quando as turmas possuem aproximadamente 23

estudantes  cada,  totalizando,  respectivamente,  57% e  61% da  amostra  possível

para cada uma das turmas.
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Assim,  temos  uma  amostra  consideravelmente  representativa  do  total  de

estudantes  das  turmas  em  questão.  Dentre  os  estudantes  que  deixaram  de

responder, a maior parte está associada a falta no dia da aplicação do questionário.

Desta  forma,  os  estudantes  que  produziram  respostas  o  fizeram  sempre  com

possibilidades  de  responder  livremente  (ou  não  responder)  e  com  espaços

disponíveis  para  comentários,  justificativas  e  também  respostas  diferentes  do

previsto quando se tratava de itens com escolha entre “sim” e “não”, por exemplo.

Os  questionários  foram  recolhidos  sem  identificação  dos  estudantes,  sendo

registrada  apenas  a  turma  a  que  cada  questionário  pertenceu  para  posterior

tabulação. Esta tabulação foi, posteriormente, apresentada aos estudantes em um

conjunto de tabelas e gráficos que identificava o resultado geral do ensino médio

noturno e o resultado da série, dividido por turmas. As tabelas e gráficos, disponíveis

como APÊNDICE 2, guiaram a discussão no sentido de retomar a temática mais

específica tratada inicialmente: as relações das noções de Topofilia e Lugar com

relação ao C.E. Olga Benário Prestes.

Os estudantes da 1ª série reconhecem e entendem que têm uma visão mais

positiva da escola, com relação às outras séries. Justificam essa visão com o fato de

que  os  estudantes  do  segundo  e  terceiro  anos  possuem  maior  tempo  de

experiências no colégio e pelo fato de que podem ter vindo de outros dois colégios

estaduais que foram fechados recentemente. Afirmam, portanto, que a escola é boa

e muito boa (APÊNDICE 2.1) e que tem relação com a vivência experimentada do

espaço escolar, onde, apesar de problemas que existem, conseguem construir uma

relação de topofilia com a escola, considerando-a um lugar.

Destaca-se entre os problemas destacados pelos estudantes a percepção da

escola como um espaço autoritário. Ainda assim, porém, estes estudantes afirmam

que a representação do colégio entre eles e para a comunidade como um espaço

autoritário é benéfica para as impressões que se tem da escola. Ou seja, veem no

autoritarismo prática que favorece a organização, conservação e cumprimento das

regras da escola, o que colabora também para que esta seja percebida como um

lugar, e vivenciada de maneira positiva. Neste contexto, os estudantes não deixam

de reconhecer as limitações com relação à vivência e às relações no espaço da

escola,  associadas  com  posturas  autoritárias:  regras  consideradas  impostas  e

abusivas pelos alunos (restrições ao uso da piscina, uniformes, telefones celulares e

horários),  dificuldades  de  convivência  e  tratamento  conferido  aos  estudantes,
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restrições nas possibilidades de posicionamento e nas possibilidades de diálogo,

receio  em colocar  críticas  ao  colégio  e  sua  gestão  e  os  recorrentes  relatos  de

estudantes  'expulsos'  ou  'ameaçados  de  expulsão'  do  colégio.  É  possível  que

relações autoritárias estejam (mais) presentes em outros momentos da vida social

destes estudantes, como foi mencionado no debate com outras turmas, entretanto

esta possibilidade não invalida as situações mencionadas no espaço escolar. Para

além deste ponto,  é claramente destacada também a importância das condições

estruturais da escola: os estudantes do 1º ano afirmam que o fato de estarem em

uma  escola  nova  e  com  boas  condições  de  estrutura  e  conservação  favorece

relações  harmoniosas  entre  os  sujeitos  no  espaço  da  escola  e  também  dos

indivíduos com o próprio espaço e sua manutenção.

Assim, explica-se o fato de que a estrutura da escola e a qualidade do ensino

foram características citadas com destaque como melhores características da escola

(APÊNDICE  2.2).  A  discussão  com  as  turmas  foi  capaz  de  confirmar  este

entendimento e também de trazer luz ao fato de que a percepção de autoritarismo

dentro do ambiente de sala de aula é bem menor:  os estudantes relataram que

situações que consideram abuso de autoridade durante os momentos de aula são

muito menos frequentes do que em outros momentos. Da mesma forma, explicou-se

de forma mais clara no debate a situação percebida na análise dos resultados de

questionários que os estudantes do primeiro ano identificam menos problemas e

problemas diferentes dos estudantes das demais séries (APÊNDICES 2.3 e 2.12).

No  processo  de  debate  e  apresentação  dos  resultados  dos  questionários,  foi

possível  construir  o  entendimento  de  que,  ao  longo  dos  anos,  os  estudantes

conseguem  perceber  melhor  características  positivas  e  negativas  da  escola,

construindo percepções diferentes a partir de suas vivências. Neste momento, foi

citada claramente uma questão que ainda não havia sido mencionada no primeiro

ano, mas esteve presente nas outras duas séries: a escola possui mecanismos de

representação que simulam uma gestão democrática (representantes de turma com

reuniões frequentes, grêmio escolar, possibilidades de posicionamento) que não se

consolida em uma construção de fato democrática, pois as decisões e posturas são

tomadas  antes  dos  espaços  de  debate  acontecerem.  Assim,  as  colocações  dos

estudantes no debate dão a sensação de que os mecanismos de representação e

participação são apenas métodos de legitimação de decisões tomadas previamente.

Situações  semelhantes  a  esta  estão  presentes  em diversas  instâncias  da
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sociedade brasileira, inclusive em outras escolas, em outros níveis do sistema de

educação  pública,  o  que  reforça  a  ideia  trabalhada  já  no  primeiro  momento  de

debate  de que  a  escola  não  se  constrói  apenas nas suas relações locais,  mas

insere-se em um contexto maior, que reflete suas características também no espaço

da  escola.  Ou  seja,  refletir  sobre  a  escola  apenas  na  perspectiva  do  Lugar  é

insuficiente  para  entendê-la  em sua  complexidade.  Desta  forma,  o  autoritarismo

local  percebido  na  vivência  do  espaço  da  escola  é  visto,  em  parcela  bastante

significativa dos alunos, como prática necessária, que colabora para que o colégio

seja visto e vivido de forma mais positiva, uma vez que evita que “vire bagunça”, nas

palavras dos estudantes. Ainda que ponderem que é importante que esta postura

tenha  limites,  não  seja  exagerada  e  que  receba  “doses”  de  democracia,  é

importantes destacar o quão clara fica a valorização deste projeto de escola frente a

um projeto democrático, de construção mais coletiva e participativa. Estas posições

conduzem ao entendimento de que o autoritarismo da escola não está descolado do

autoritarismo presente em tantas outras situações e contextos da sociedade que,

porém, possui instâncias próprias da democracia representativa.

Assim, parte dos estudantes não considerou contraditória a lógica percebida

em parte dos questionários onde alguns afirmaram a qualidade da escola, afirmaram

seu autoritarismo e, ao mesmo tempo, afirmaram que democracia é fundamental ou

que uma escola autoritária não pode ser boa (APÊNDICES 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8,

2.9, 2.10, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19). Justificaram esta posição afirmando que pensaram

em  níveis  de  autoritarismo  e  de  democracia,  e  que  as  duas  situações  são

necessárias na construção de uma boa escola, em determinados níveis. Ou seja, o

que os  estudantes do 1º  ano demonstraram perceber  como uma boa escola se

aproxima  da  construção  de  uma  disciplina  rígida,  de  posturas  autoritárias  na

definição e cumprimento de regras, mas com espaços, em alguma medida, para

diálogo e posicionamento. Ainda que considerem e valorizem a estrutura física do

colégio como relevante, as referências dos estudantes à qualidade da escola nos

debates e questionários aponta mais esta concepção no sentido destacado acima,

valorizando  também  a  dimensão  da  aprendizagem  com  fundamental,  junto  à

valorização da disciplina e do funcionamento organizado. Especialmente nesta série,

fundamentando esta afirmação, destacam-se as menções positivas à qualidade “do

ensino /  dos professores” à organização, pontualidade e disciplina (apêndice 2.2,

onde a primeira supera e as três últimas equivalem às menções à estrutura física) e
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às discussões (que também se refletiram em outras séries) onde a relevância da

importância da estrutura física foi relativizada pelos estudantes, diante do argumento

de que ela,  por si,  não garante qualidade, enquanto as deficiências de estrutura

poderiam ser  superadas (ou  amenizadas)  pelo  esforço  pessoal  dos professores,

estudantes e pelo funcionamento rígido e organizado do colégio.

Refletindo  sobre  as  questões  ligadas  aos  propósitos  da  formação  dos

estudantes  pela  escola,  o  entendimento  de  que  o  mercado  de  trabalho  e  a

universidade são questões prioritárias com relação à cidadania e à vida democrática

foi  reafirmada  no  debate  com as  turmas.  Consideraram que,  efetivamente,  uma

escola que é orientada em torno destas questões ao invés da questão da cidadania,

é mais valorizada, mais associada a uma imagem de qualidade. Esta avaliação é

fruto  das  aspirações  pessoais  dos  estudantes,  que  afirmaram,  como prioridades

para suas vidas pessoais,  os dois primeiros pontos em leve prejuízo do terceiro

(APÊNDICES 2.13, 2.14 e 2.15). Poucos estudantes demonstraram uma percepção

diferente,  mesmo  com  a  ponderação  de  que  o  trabalho  e  o  acesso  ao  ensino

superior podem fazer ou fazem também parte da construção e prática da cidadania.

Ou seja, no C.E. Olga Benário Prestes há demandas prioritárias por parte dos

estudantes. Ainda que estejam conscientes de que a escola pública não vem sendo

capaz de garantir boa inserção no mercado de trabalho, nas Universidades e nem

mesmo na formação cidadã e democrática, devido a questões locais do âmbito da

própria escola, mas também por questões que consideram uma concepção mais

ampla da sociedade. As desigualdades sociais e os grupos sociais que efetivamente

controlam  as  políticas  públicas  e  seus  objetivos  passam  pelo  raciocínio  dos

estudantes, que afirmam que não é interessante aos setores mais poderosos da

sociedade que as escolas públicas de massa consigam se aproximar destes três

propósitos com qualidade. Esta questão foi pontualmente colocada por estudantes

nas  turmas  e  compreendida  pelos  demais,  conscientes  de  que  trata-se  de  uma

sociedade com desigualdades nítidas, que tendem a perpetuação. Mesmo que esta

reflexão sobre  as  relações de  poder  e  sua  perpetuação  na sociedade não seja

objetivamente  um enfoque  deste  trabalho  e  que requeira  análise  e  estudo  mais

profundos,  ela  é uma questão subjacente à discussão de uma prática cidadã e,

portanto, fundamentada especialmente na revisão bibliográfica de Lefebvre (2008).

Além disto, este tipo de formulação é bastante recorrente em discursos e reflexões

sobre  nossos  sistema  eleitoral,  o  que,  provavelmente,  explica  a  colocação  dos
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estudantes com este argumento: isso se relaciona com uma percepção ampla, em

senso comum na sociedade,  da  qualidade defasada da educação pública e das

implicações disto para o C.E. Olga Benário Prestes e sua comunidade.

A discussão inicial com as turmas de 2º ano (2022 e 2023) consistiu em uma

discussão  sobre  o  tema  da  cidadania.  Esta  discussão  funciona,  no  âmbito  do

“Currículo Mínimo” da SEEDUC como uma discussão introdutória da “Urbanização

Mundial  e  Brasileira”,  onde  há  espaço  especificamente  destinado  ao  estudo  do

espaço  urbano  como  um  espaço  de  diversidade  e  do  exercício  da  cidadania.

Entendendo a  escola  como uma instituição inserida no espaço urbano,  onde há

processos de educação formal em curso, é importante discutir também a construção

e prática de cidadania na escola.

Assim, foi proposto um debate sobre a cidadania e a diversidade no espaço

urbano, considerando a construção e a prática de cidadania na escola. Ela passou

por  uma breve  definição  de  uma noção  de  cidadania  na  lógica  do  exercício  de

direitos e participação política, que os estudantes associaram espontaneamente com

o estudo de Sociologia. Na perspectiva de que a concepção de cidadania se ampliou

com  relação  às  referências  originais  lembradas  pelos  estudantes  na  Grécia,  a

discussão  da  cidadania  foi  trilhada  no  caminho  da  igualdade  entre  os  sujeitos.

Assim,  a  questão  se  alinha  à  análise  de  Lefebvre  (2008)  da  relação  entre

centralidade, diferença e superação da segregação.

Considerando e respeitando a diversidade, o direito à cidadania deveria ser

para  todos,  igualmente.  Ou  seja,  é  importante  considerar  que  existem  direitos

inalienáveis dos seres humanos, dos sujeitos vivendo em sociedade e que o espaço

urbano, diverso e desigual coloca de forma clara diversas dificuldades e restrições a

este exercício de direitos e de práticas cidadãs. A discussão dos direitos humanos foi

trazida  ao  debate  de  forma  periférica,  a  título  de  exemplificação,  imaginando  o

surgimento de polêmicas nas turmas sobre o tema, especialmente no contato com

questões de violência urbana. Não houve pleno acordo, diante de defesas ligadas a

vingança pessoal,  por  exemplo,  mas foi  possível  lançar luz a esta polêmica que

ganha espaço, especialmente nas mídias e redes sociais, aos quais os estudantes

tem acesso. De qualquer modo, o debate passou por direitos à vida, alimentação,

moradia e expressão, por exemplo. Considerando as dificuldades dos cidadãos de

conhecer,  buscar  e  exercer  de  fato  seus  direitos  foi  introduzida  a  questão  da

importância da escola nestes processos de reconhecimento.
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Os estudantes identificaram uma grande lacuna de conhecimento de direitos

e  deveres,  de  forma  ampla,  na  sociedade.  Consequentemente,  percebem  e

entendem  que  a  falta  de  acesso  a  informações  e  a  racionalização  dessas

informações, refletindo sobre elas, é um entrave ao conhecimento dos direitos dos

cidadãos. Na hipótese de que alguém desconhece seus direitos e/ou é incapaz de

refletir  sobre  ele,  é  conclusão  clara  a  ideia  de  que  este  alguém  pode  ficar

impossibilitado  deste  exercício.  Neste  sentido,  ficou  perceptível  no  debate  a

importância que a educação formal pode ter no sentido de promover acesso a estas

informações e à capacidade de refletir  sobre elas.  Correlacionando esta questão

com a fundamentação teórica em Lefebvre, cabe colocar que este autor considera

fundamental a constituição de uma prática no sentido de garantia das necessidades

e desejos das massas,  ao mesmo tempo que não ignora forças reacionárias na

sociedade, que caminham no sentido oposto.

A partir daí, é possível considerar a busca e o efetivo exercício de direitos.

Diante  do  reconhecimento  de  que  em  nossa  sociedade  o  acesso  a  direitos  é

desigual e seletivo, assim como a relação com o cumprimento de deveres, a reflexão

sobre o papel da escola diante deste quadro também é importante. Para além de

atuar sobre o conhecimento e a reflexão sobre direitos, é importante que a escola

atue no sentido da formação de cidadãos mais capazes de exigir e exercer seus

direitos diante de uma condição precária de cidadania e que abra também espaço

para esta prática, o exercício de direitos e cidadania na própria escola.

O C.E. Olga Benário Prestes, entretanto, não é visto como um espaço de

formação  e  exercício  de  cidadania  de  forma  geral  (APÊNDICES 2.6,  2.15).  Os

estudantes não consideraram a escola um espaço que colabora para a formação de

cidadãos, colocando esta prática sob responsabilidade isolada de professores, mas

não como uma prática do colégio como um todo. Esta posição foi justificada não

apenas  à  luz  do  colégio  em  si,  mas  da  educação  pública  de  forma  geral.  Os

estudantes  se  colocaram  como  indivíduos  que  não  tem  sido  sujeitos  dos  seus

próprios direitos, uma vez que havia, para o turno da noite, restrições ao uso da

piscina da escola e para os estudantes de forma geral restrições ao uso do elevador,

restrições que os estudantes entendiam como cerceamento a seus direitos de uso

das estruturas do colégio, situação ainda mais clara se considerarmos escolas que

não se encontram em boas condições estruturais e de material como o colégio se

encontra. Ou seja, o direito a educação pública gratuita e de qualidade não vem se
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materializando  no  cotidiano  desta  e  das  demais  escolas  públicas,  na  visão  dos

estudantes.

Diante  deste  quadro  local  de  restrições  e  de  um  quadro  geral  de

questionamentos sérios à qualidade da educação pública, a possibilidade de discutir

as  questões,  se  posicionar  sobre  elas  e  sobre  seus  rumos  é  também  restrita.

Posturas autoritárias no colégio foram insistentemente citadas, bem como medidas

punitivas a transgressões a regras ou à busca por direitos não apenas no âmbito

deste colégio, mas também em outros momentos da vida escolar dos estudantes e

em outros momentos da vida para além da escola. A qualidade defasada percebida

pelos  estudantes,  para  além  dos  questionamentos  para  com  outros  problemas

vividos no cotidiano fez com que a afirmativa de que a escola não colabora para que

os alunos se sentissem cidadãos, surgisse no debate: para além das restrições e do

autoritarismo  percebidos  pelos  alunos  no  ambiente  da  escola,  a  percepção  de

incapacidade da educação pública de atender aos interesses e projetos das massas

que dela se utilizam foi colocada como uma restrição à cidadania. Se a educação

pública  não  garante  acesso  ao  espaço  de  suas  próprias  estruturas  aos  seus

estudantes e se ela não vem sendo capaz de construir conhecimentos, habilidades e

práticas que caminhem para uma prática de apropriação da cidade, dos direitos dos

desejos pelos sujeitos, esta afirmação fica respaldada em Lefebvre (2008) e nas

condições objetivas vivenciadas.

Ainda nesta linha de discussão, considerando as referências descentralizadas

e individuais de docentes em suas disciplinas na reflexão sobre direitos, cidadania,

questões políticas e outros temas, a escola foi colocada numa posição secundária

com relação à construção de cidadania. Diante do questionamento sobre o papel da

escola  na  formação  destas  turmas  enquanto  cidadãos  melhores,  a  resposta

construída veio no mesmo sentido já colocado no início da discussão, de que esse

trabalho não tem vindo da escola enquanto instituição, mas de trabalhos isolados.

Esta  posição  é  reforçada  pela  afirmação  dos  estudantes  de  que,  neste  colégio,

conforme exemplos já mencionados, o exercício dos direitos e dos deveres não é

garantido ou oferecido com qualidade.

Ainda  que  o  C.E.  Olga  Benário  Prestes  tenha  sido  reconhecido  pelos

estudantes como uma referência de qualidade na rede pública estadual e também

na  área  da  comunidade  atendida,  ficou  claro  este  quadro  de  marginalidade  da

questão da cidadania na instituição. Para além das críticas e problemas atribuídos à
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escola e à educação pública, é possível perceber, em linha de conclusão do debate,

que a questão da cidadania não tem sido tão central na definição de referências de

qualidade para a escola dentro da comunidade. Outros aspectos como a estrutura

física, a organização, o cumprimento das regras e o bom ambiente em sala de aula

foram mais destacados como referência de qualidade na educação (APÊNDICES

2.2,  2.4).  Esta  percepção,  mais  debatida  diante  da  produção  dos  trabalhos  dos

estudantes  e  de  suas  respostas  aos  questionários  aponta  para  um  horizonte

esperado para a escola na visão dos discentes.

Ao final da discussão inicial, a proposta de produção de textos escritos em

grupos deveria relacionar a noção de cidadania e sua construção e prática no C.E.

Olga  Benário  Prestes.  Após  a  leitura  e  correção  dos  trabalhos,  a  discussão  da

produção textual com os estudantes partiu do questionamento e reflexão sobre a

desigualdade  das  possibilidades  de  formação  e  prática  de  cidadania  em  nossa

sociedade, de forma ampla. Foi importante considerar que a prática de cidadania

não  é  igualitária,  e  obedece  a  critérios  identificáveis  no  contexto  de  nossa

sociedade, onde Lefebvre (2008) destaca mecanismos de classe, tanto na prática da

cidadania quanto nas resistências a ela.

Por isso, o debate não caminhou pela lógica de uma cidadania plena para

todos, mas na lógica do exercício de cidadania. Ou seja, possibilidades de exercer

ou não cidadania são situações que podem estar presentes na vida dos sujeitos,

dentro e fora da escola, em momentos distintos, em diversos contextos possíveis.

Este caminho foi ditado pela percepção dos estudantes de que são cidadãos, ainda

que  estejam  excluídos  de  determinados  direitos,  de  determinadas  práticas  que

fazem parte da cidadania, na sua concepção.

Assim, a discussão não se pautou pelo ser cidadão ou não, no sentido da

plenitude ou de cidadania ser uma característica da natureza humana, mas pela

capacidade  e  pelas  possibilidades  de  exercer  cidadania  dentro  de  um contexto

vivido. Neste sentido, construir autonomia (em um sentido de senso comum, citado

pelos estudantes como “dar rumo à própria vida” ou “decidir o meu caminho”, por

exemplo) pode ser um caminho para, também, exercer cidadania. Considerando o

papel formador da escola, este foi um dos pontos do debate, onde os estudantes

colocaram novamente  que  não  veem nas escolas  enquanto  instituições nem no

Estado preocupação com este princípio, para a formação dos estudantes da rede

pública  estadual.  Projetos  de  sociedade  e  projetos  de  perpetuação  de  poder  e
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desigualdades que são percebidos no mercado de trabalho que pune quem exige

direitos,  nas  restrições  a  debates,  posicionamentos  e  discussões  existentes  no

colégio e nas relações desiguais em sociedade de forma geral dependem de uma

educação formal que não trabalhe no sentido da autonomia dos sujeitos e da sua

formação para a cidadania.

Esta percepção ficou clara quando estudantes mencionaram e concordaram

que, sobre cidadania e sua prática, o aprendizado da vida para além da escola é

muito relevante. Alguns alunos afirmaram que este conhecimento construído “na rua”

é mais válido que o formal construído na escola, quando se trata de cidadania. A

polêmica deste momento do debate, onde não houve consenso, não foi com relação

à  validade  dos  conhecimentos  adquiridos  na  vivência  e  na  conivência  para  a

cidadania, mas no seu nível de importância. Ou seja, a diversidade, para além da

educação formal,  é também um viés de construção de conhecimentos e práticas

cidadãs, o que é também percebido pelos estudantes.

No contato com a diversidade, seja na escola seja fora dela, há práticas que

podem favorecer a cidadania. Discutindo estas referências a partir da vivência na

escola,  foram  consideradas  algumas  hipóteses:  seguir  regras;  saber  conviver  e

utilizar o espaço da escola; utilizar mecanismos de representação dos estudantes

(representantes e grêmio estudantil). As relações entre regras, deveres e cidadania

foi colocada de forma direta, diante do reconhecimento da importância de ter uma

escola  organizada,  funcionando  e  com  um  ambiente  propício  à  formação  e

aprendizagem,  entretanto,  argumentos  que  relativizam esta  relação  direta  foram

também colocados e compreendidos amplamente no próprio debate: é necessário

que existam espaços para a discussão e posicionamentos sobre o funcionamento da

escola, é necessário também que exista uma reflexão sobre a utilidade das normas

para que seu cumprimento se justifique. Assim, mais do que as regras, o ambiente

da escola requer cuidados coletivos e uma convivência que respeite as pessoas,

seus direitos e a própria estrutura do colégio: não seriam necessárias tantas regras

e tanta rigidez no seu cumprimento se existisse uma visão melhor de coletividade e

respeito, a que os estudantes se referiram como “bom senso”, tanto da parte dos

estudantes quanto da parte da direção do colégio. Por fim, as duas possibilidades

discutidas primeiro conduziram a uma terceira  questão,  que se conecta às duas

anteriores:  os  mecanismos  de  representação  e  participação.  Os  estudantes

colocaram com bastante clareza a ausência de espaços onde tivessem liberdade
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para se colocar, discutir e ser realmente ouvidos: os representantes de turmas e o

grêmio escolar, na visão dos estudantes das turmas de 2º ano da noite, não tem

conseguido garantir voz aos alunos diante das questões para eles pertinentes, de

forma que os mecanismos de participação atualmente existentes não tem atendido

aos  interesses  dos  representados,  especialmente  no  turno  da  noite,  onde  os

estudantes relatam que o grêmio escolar não possui nenhuma presença.

Assim,  a visão geral  que os  estudantes  produziram sobre a  construção e

prática de cidadania no C.E. Olga Benário Prestes é crítica à situação atual. Não

veem no colégio  um ambiente  onde exista  um projeto  de  educação voltado em

alguma medida para a cidadania, assim como não consideram também que exista

espaço para uma participação democrática e cidadã. Estas posturas são associadas

à  visão  de  autoritarismo  que  os  estudantes  têm  sobre  o  colégio,  mas  também

inserida dentro de uma leitura de sociedade que os estudantes fizeram no debate:

uma sociedade desigual,  para a qual  a construção e prática de cidadania não é

interessante.  Apesar desta postura crítica, os estudantes não demonstraram uma

concepção de centralidade a este debate de cidadania em sua correlação com a

qualidade  da  educação  formal  a  que  estão  vinculados,  ou  seja,  a  despeito  das

críticas, não deixam de reconhecer o C.E. Olga Benário Prestes como um colégio de

referência na comunidade e como uma “Escola Modelo” para o aparato estadual de

educação (APÊNDICES 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.20).

Discutidos  os  trabalhos,  a  etapa  seguinte  se  constituiu  na  aplicação  dos

questionários. Dentre as três turmas de 2º ano do Ensino Médio no turno da noite,

duas responderam ao questionário, novamente sem qualquer atribuição de nota pela

participação,  diferente  dos  trabalhos  produzidos  anteriormente,  que  compuseram

notas bimestrais. Desta forma, a possibilidade de responder aos questionários foi

livre, constituindo 83 respostas das quais 27 (33%) no 2º ano. Destes 27, 16 na

turma 2022 e 11 na turma 2023, quando as turmas possuem aproximadamente 21

estudantes, o que representa, respectivamente, 76% e 52% da amostra possível

para cada turma.

Assim,  temos,  novamente,  uma  amostra  representativa  das  turmas  em

questão, considerando que poucos estudantes optaram por não responder, assim

como no 1º ano. Como todas as turmas responderam ao mesmo questionário, os

estudantes do 2º ano também contaram sempre com possibilidades de responder

livremente  (ou  não  responder)  e  com  espaços  disponíveis  para  comentários,
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justificativas e também respostas próprias. A identificação dos questionários foi, da

mesma forma, apenas pela turma para posterior tabulação conforme o APÊNDICE 2,

que foi, apresentada aos estudantes no mesmo formato da apresentação às turmas

1013 e 1014: identificando o resultado geral do ensino médio noturno e o resultado

da 2ª série, especificando as turmas. Os questionários com seus resultados foram

usados  igualmente  para  retomar  a  temática  inicial  à  luz  das  novas  informações

trazidas  pela  reflexão  sobre  o  questionário,  abrindo  possibilidade  a  confirmar

percepções tiradas dos dados, relativizá-las ou corrigi-las, recobrando a temática da

construção e prática de cidadania no C.E. Olga Benário Prestes.

Considerando  que  a  afirmação  dos  estudantes  nos  questionários,  de  que

consideram a escola boa (APÊNDICE 2.1), e a percepção de autoritarismo estão

associadas  (APÊNDICES  2.6,  2.17,  2.19),  é  possível  esclarecer  dois  pontos

importantes. Primeiro, fica nítido que os estudantes não percebem uma formação

com foco  na  cidadania  e  a  democracia  como pré-requisito  para  uma escola  de

qualidade, já que não identificam no C.E. Olga Benário Prestes um espaço onde a

construção de cidadania e sua prática têm atenção garantida (APÊNDICES 2.5, 2.8,

2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.19). Por outro lado, foi possível confirmar e

esclarecer,  através  da  aplicação  do  questionário  e  da  sua  discussão  que  os

estudantes percebem no autoritarismo e na rigidez de regras um elemento de difícil

convivência,  enquanto,  ao  mesmo  tempo,  percebem  também  um  elemento  de

garantia de organização, manutenção de uma ordem que favorece a disciplina no

espaço escolar e, por consequência, os processos de aprendizagem (APÊNDICES

2.2, 2.11, 2.12). Dessa forma, como referência de qualidade, estas questões estão

sendo  mais  valorizadas  do  que  uma  proposta  de  escola  que  forme  indivíduos

objetivando a cidadania.

Esta percepção é favorecida pelo aspecto da estrutura física (APÊNDICES

2.4, 2.2), vista como importante para a qualidade do colégio, porém não como um

fator  que  interfere  na  construção  de  cidadania  da  parte  dos  estudantes.  Os

estudantes afirmaram categoricamente que poderiam construir saberes e práticas

associadas à cidadania em um colégio que não possui boas condições estruturais.

Dessa forma, ainda que se pudesse estabelecer relações entre o efetivo uso da

instituição pública  que é a escola  e  a prática da cidadania,  esta  questão não é

percebida  pelos  estudantes,  e  pode  ser  objeto  de  um  trabalho  pedagógico

subsequente ou mesmo com outras turmas, em outras oportunidades já que esta
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prática, inclusive, se alinharia à contribuição referenciada em Lefebvre (2008). Ou

seja, as recorrentes demandas dos estudantes com relação ao uso da piscina, por

exemplo, poderiam ser apropriada por eles como uma ação ligada à questão da

cidadania  e  dos  direitos.  Embora  o  fato  de  estruturas  da  escola  não  serem

plenamente  utilizadas  ter  sido  citado  repetidamente  como uma questão  para  os

estudantes  do  turno  da  noite,  estes  não  consideraram  a  possibilidade  de  esta

contestação se constituir em prática cidadã, por exemplo, no caso das restrições de

pessoal que impedem o uso da piscina nas aulas de Educação Física.

Ainda  sobre  as  características  da  escola,  os  estudantes  destacaram

amplamente  a  qualidade  do  ensino  (APÊNDICE  2.2).  Em  discussão  na  sala,

consideraram esta característica um fator relevante para a prática cidadã nas suas

vidas futuras, o que mostra uma contradição com a afirmativa anterior, de que isso

não  ocorre  na  escola:  consideram  que  a  escola,  por  suas  características,  não

trabalha  para  a  prática  e  construção  de  cidadania,  porém  entendem  que  os

conteúdos trabalhados nas disciplinas escolares podem, em parte, contribuir para

sua  formação  e  prática  cidadã  no  futuro.  Esta  contradição  pode  ser  explicada

retomando a  percepção de ações isoladas  no  sentido  da cidadania.  Ou  seja,  o

colégio vem assumindo a imagem de que é um espaço de construção de saberes

para  uma  cidadania  futura  (espaço  considerado  pelos  estudantes  como  de

qualidade, fundamentando esta característica pelo relato que fazem de professores

empenhados em oferecer aulas de qualidade), mas não à prática de cidadania em

seu âmbito, em função de contingências locais.

No  contexto  do  debate  e  das  respostas  aos  questionários,  é  importante

destacar que os próprios estudantes perceberam uma construção precária de suas

noções  de  autoritarismo  e  democracia.  Diante  deste  problema,  uma  solução

momentânea foi tomada buscando definir as noções de democracia e autoritarismo

para garantir condições de responder o questionário com alguma coerência, ainda

que  estas  noções  tenham  sido  trazidas  num  sentido  pouco  profundo,  como  já

demonstrado na introdução a este trabalho. Assim, foi possível contornar o problema

inesperado associando o termo “democracia” no contexto da escola a práticas de

participação e  representação dos estudantes,  enquanto  o termo autoritarismo foi

associado, também no contexto da escola a decisões unilaterais, à falta de espaço

efetivo  de  representação  e  participação,  com  uma  componente  de  posturas

intempestivas,  que  corroboravam  com  a  efetivação  destas  práticas.  Assim,  a
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precariedade  da  construção  destas  noções  não  ficou  sem  resposta,  mas  fica

colocada como situação que exige atenção e possibilita  um trabalho pedagógico

posterior.

Ainda diante desta limitação percebida, cabe colocar as percepções que os

estudantes possuíam de democracia e autoritarismo anteriormente. O primeiro se

aproximava  da  plena  liberdade  de  descumprimento  de  regras  estabelecidas,  da

ausência  de  organização,  definida  repetidamente  como  “bagunça”,  em  suas

palavras; já o outro estava mais associado a práticas impostas por uma vontade

pessoal,  garantidas por  mecanismos truculentos.  Assim, ainda que a solução de

momento não seja de todo adequada, ela representou avanços e a constituição de

fundamentos  mínimos  para  a  continuidade  do  trabalho:  a  discussão  final  já  foi

realizada com esta precisão pontuada, não apenas com o 2º ano, na medida em que

esta dúvida surgiu no momento de aplicação do questionário em todas as séries.

Especialmente com o 2º ano, porém, onde as noções de democracia e autoritarismo

estão  mais  próximas  da  temática,  esta  situação  evidencia  o  quanto  pode  ser

interessante o aprofundamento do trabalho com a noção de cidadania, margeada e

suportada por uma reflexão mais embasada sobre estes dois conceitos.

Portanto, é importante considerar, diante desta limitação, que este mecanismo

que  é  tradicionalmente  associado  a  práticas  de  pesquisa  tem  também  valor

pedagógico.  Por  um  lado,  suscitou  dúvidas  e  evidenciou  uma  necessidade  de

trabalho  conceitual  e  pedagógico  que  merece  atenção,  exigindo  uma  reflexão

momentânea  e  introdutória  sobre  as  noções  em  questão.  Por  outro,  o  próprio

mecanismo de pesquisa e apresentação de resultados se coloca como subsídio ao

debate e uma forma de construção de conhecimento sobre o colégio que, neste

caso, foi instrumentalizada também por conceitos e temas caros à Geografia.

Assim,  enquanto  no  questionário  ficaram  nítidas  contradições  entre

afirmações sobre autoritarismo, democracia e a qualidade da escola, a discussão

permitiu relativizar estas contradições. Ao mesmo tempo que parte dos estudantes

reconheceu esta posição contraditória, outra parte colocou a mesma ideia percebida

nos estudantes do 1º ano, onde percebiam níveis de autoritarismo e de democracia,

e não uma oposição diametral entre os dois; a partir desta relativização, foi possível

pensar  de  forma  ainda  bastante  rasa  sobre  uma  dimensão  de  democracia

participativa  na  escola,  e  os  estudantes  reconheceram  como  prática  cidadã  e

democrática  a  garantia  de  espaços  de  diálogo:  falas,  discussões,  proposições,
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negociações sobre rumos da escola. Ou seja, há espaço para refletir abertamente

sobre práticas autoritárias e democráticas na escola em contato com a noção de

cidadania,  especialmente  porque  o  autoritarismo  tão  citado  nos  questionários

identificava-se especialmente na figura da diretora geral da unidade que, no período

entre a aplicação dos questionários e os debates foi exonerada a pedido para sua

aposentadoria, havendo uma nova direção, extremamente recente.

Retomando a ideia de que os estudantes percebem autoritarismo não apenas

na escola, mas em diferentes contextos da sociedade, é importante considerar a

relação desta situação com a fundamentação teórica em Lefebvre (2008). O autor

considera a constituição de uma sociedade urbana a partir do habitar, a partir de

práticas em um nível micro, o que nos conduz a extrapolar a reflexão, pensando o

projeto de constituição de uma sociedade urbana a partir de práticas urbanas pelos

cidadãos  nos  diversos  espaços  de  sua  vida  particular.  Se  há  autoritarismos  na

escola e em outras instâncias e se há lacunas na prática urbana nas mais diversas

instâncias,  é  importante  associar  este  autoritarismo  às  forças  reacionárias

caracterizadas pelo autor de referência (que procuram a manutenção e permanência

da sociedade industrial) e a praxis a possibilidades de transformação desta situação

(procurando a constituição de uma sociedade democrática, a sociedade urbana no

projeto  do  autor).  O  que  cabe  relativizar  é  a  compreensão  destas  práticas

pedagógicas que objetivam refletir sobre a vivência do colégio diante de temas e

conteúdos da Geografia como revolucionárias (engano que poderia ser causado por

uma leitura dura de Lefebvre), já que no âmbito deste trabalho a perspectiva não é a

constituição de uma prática, mas o debate e construção de conhecimentos.

Desta forma, fica clara a percepção dos estudantes de que é possível praticar

cidadania  em  diversos  contextos,  mais  autoritários  ou  mais  democráticos,

parcialmente  alinhada  com  a  interpretação  de  Lefebvre  de  sua  perspectiva  de

sociedade.  Para  isso,  os  estudantes notaram que a  participação é um processo

importante em que diversos aspectos da vida estão envolvidos, para além da escola:

percebendo, assim como demonstraram os questionários (APÊNDICES 2.13, 2.14,

2.15),  que  há  uma  valorização  pouco  maior  do  mercado  de  trabalho  e  da

universidade  frente  às  demandas  por  cidadania  e  democracia  na  escola,  foi

importante a discussão de que o mundo do trabalho e da formação intelectual se

conecta ao mundo da cidadania. Se há expectativa da parte das turmas de 2º ano no

sentido de uma formação que colabora para sua inserção no mercado de trabalho e
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para possibilidades de acesso ao ensino superior, é importante compreender que

trata-se  de  uma  expectativa  por  exercício  de  direitos,  por  qualidade  de  vida  e

mudanças em situações que, no momento, não os satisfazem: tratam-se também,

de demandas por cidadania.

A discussão inicial com as turmas de terceiro ano (3016 e 3017) consistiu em

uma analogia  entre  escola  e  indústria.  Esta  discussão  se  encaixa  no  “Currículo

Mínimo”  da  SEEDUC  “A indústria  e  seus  diferentes  processos  de  organização

espacial”, após a discussão dos modelos Fordista e Pós-Fordista de produção fabril.

Esta discussão funciona como conclusão da temática, centrada na indústria. Esta

comparação  em  forma  de  analogia  permite,  ao  mesmo  tempo,  rever  e  fixar

conteúdos próprios e diretamente conectados ao currículo mínimo aplicando-os à

vivência cotidiana do colégio.  Portanto, cumpre também a proposta de promover

uma reflexão sobre o colégio e projetos para a educação.

A discussão se deu a partir do título trazido para a aula: “A escola e a indústria

Fordista e Pós-Fordista: a escola é a fábrica e o estudante é o produto?”. Uma breve

revisão sobre os conteúdos relativos a estes dois modelos de produção industrial

serviu  para  facilitar  a  inserção  dos  estudantes  na  discussão,  contextualizando

novamente  o  Fordismo  e  o  Pós-Fordismo.  A  partir  daí,  foi  apresentada  a

contextualização da escola nos contextos em questão, trazida por Vesentini (2009),

como forma de introduzir a analogia proposta. Se por um lado a escola já esteve em

um contexto social em que era exigido dela a formação de massas de trabalhadores

especializados ou com condições de especialização, realizando o fornecimento de

um produto à sociedade (a força de trabalho) através do trabalho do professor como

um operário realizando um trabalho padronizado e orientado para aulas informativas

e  avaliando  pela  memorização;  por  outro  lado  um  contexto  mais  recorrente

atualmente está associado a um modelo mais flexível, onde exige-se da escola a

formação  de  trabalhadores  mais  próximos  desta  característica  o  que  deveria  se

fazer perceptível no trabalho docente, mais associado à construção de habilidades

vinculadas à vida e ao mercado de trabalho,  com o horizonte da construção de

autonomia. Considerando esta exposição introdutória, todo o debate girou em torno

de como a escola deve formar os estudantes e com que finalidade.

Procurando  identificar  no  C.E.  Olga  Benário  Prestes  a  analogia  feita  em

termos  gerais  anteriormente,  os  estudantes  discutiram  suas  expectativas  e

concepções com relação à escola. As turmas demonstraram certo incômodo diante
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da perspectiva de serem comparados com um produto material, um objeto produzido

pela  escola  para  a  sociedade.  Trazida  a  reflexão,  porém,  dos  mecanismos  de

avaliação  do  colégio  pelo  Estado  (SAERJ,  SAERJinho,  e  outros  mecanismos

quantitativos de avaliação, como o índice de fluxo escolar), consideraram que são

tratados  como números,  que  geram índices  e  possível  propaganda  de  governo,

existindo  pouquíssima  preocupação  (especialmente  para  além  do  ambiente  da

escola  e  das  salas  de  aula)  com  seu  aprendizado  e  formação  enquanto  seres

humanos. Neste sentido, concluíram que, parcialmente, são vistos como produtos:

enquanto  há  no  ambiente  escolar  uma  preocupação  ligeiramente  maior  com  a

questão humana, considerando o todo social espera-se apenas a formação de força

de trabalho em massa e barata. Se por um lado, pensando coletivamente, chegaram

a  esta  conclusão,  por  outro  lado,  a  relativizaram  com  argumentos  ligados  à

capacidade de esforço pessoal e individual como mecanismo de superação pontual

destas circunstâncias.

Associando  esta  formação  das  escolas  públicas  de  forma  geral  onde  a

qualidade é superada pelas referências quantitativas, passamos à reflexão sobre o

trabalho  docente  feito  com  os  estudantes.  Pensando  se  este  trabalho  seria

especializado, rígido e padronizado com relação a conteúdos e avaliações; ou se

estaria mais próximo de um trabalho flexível, de construção de habilidades a partir

de conteúdos menos informativos e mais reflexivos, os estudantes não chegaram a

uma visão que se aproximasse do consensual no plano geral  do colégio. O que

perceberam, de comum acordo, foi que nas diferentes disciplinas havia trabalhos e

momentos que se aproximavam mais de uma ou de outra referência, cabendo a

distinção a professores e disciplinas em particular ou até a momentos específicos

dentro da conduta de determinados docentes.

Ao  passar  para  o  debate  sobre  com  que  finalidade  o  colégio  está  os

formando,  a  questão se  aproximou mais ainda de uma visão pessoal.  Objetivos

particulares dos estudantes com relação a trabalho, estudo e suas vidas de forma

geral foram a tônica do momento de discussão. Dentro das turmas, havia aqueles

que possuíam o projeto de uma inserção rápida no mercado de trabalho após o

ensino médio; outros que sentiam a necessidade de um preparo mais específico

para provas de acesso ao ensino superior; uma parcela menor destacou também a

relevância de uma formação para a sociedade, calcada na cidadania. É importante

destacar que estas possibilidades, estes objetivos, não eram, nos posicionamentos
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dos estudantes, excludentes entre si,  o que demonstrava o entendimento de que

estas questões também se relacionam umas com as outras. Ainda assim, diante da

reflexão da eficácia da escola pública no preparo dos estudantes para seus objetivos

pessoais, houve ampla concordância sobre a insuficiência do colégio, ainda que este

colégio, particularmente, seja considerado de uma qualidade bem acima da média

da rede pelos estudantes.

Concluída momentaneamente esta discussão, passamos à proposta de um

trabalho escrito em grupos, nos mesmos moldes dos trabalhos para o primeiro e

segundo  anos.  Propondo  uma  comparação  livre  entre  o  Colégio  Olga  Benário

Prestes e a indústria fordista ou pós-fordista, foi sugerido às turmas que pensassem

sobre  a  analogia  escola-fábrica,  sobre  esta  comparação  especificamente  com

relação aos dois modelos de produção e sobre os mecanismos de formação pelos

quais  passavam na escola,  com vistas  aos objetivos  desta  formação.  Assim,  os

trabalhos foram produzidos pelas turmas e, também, debatidos após sua correção.

Nos textos, ficou possível perceber uma certa dificuldade de operar com as

duas noções que estruturaram a comparação com a escola, de forma que boa parte

deles demonstrou pouco embasamento nas posições trazidas sobre a vivência do

colégio. De forma mais clara, quase todos os trabalhos produzidos misturaram as

referências associadas ao fordismo e/ou ao pós-fordismo, atribuindo características

clássicas  de  um  ao  outro  (diferente  da  distinção  feita  por  Vesentini,  2009)  e,

portanto, demonstrando pouca capacidade de mobilizar os conteúdos trabalhados

previamente  e  rememorados  no  início  da  discussão  em  uma  produção  textual

contextualizada no colégio. A reflexão sobre o conteúdo destes trabalhos possuía

potencial para reduzir estas dificuldades.

Assim, foi iniciada considerando a relação entre os métodos e mecanismos

utilizados pelo colégio na formação dos estudantes, onde a tônica se deu em uma

comparação entre métodos e avaliações rígidos ou flexíveis. Enquanto no primeiro

momento  foi  feita  uma  comparação  mais  longa,  considerando  conjuntos  de

características  do  fordismo  e  do  pós  fordismo,  uma  estratégia  diferente,  com

comparações  ponto  a  ponto  se  mostrou  mais  apropriada.  A  conclusão  a  que

chegaram neste ponto é que não apenas os conteúdos estudados participam da

formação dos estudantes, como também a forma como são trabalhados em sala e

nas avaliações, de modo que uma escola com metodologia rígida e padronizada

tende a formar estudantes que se enquadram melhor em um mercado de trabalho
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deste  tipo,  enquanto  a  flexibilidade  nas  relações  dentro  da  escola  tendem  a

favorecer a inserção em um mercado também flexível. Ou seja, assim como escolas

podem adotar métodos em certa medida fordistas ou pós-fordistas, estes métodos

adotados podem refletir no processo de formação dos estudantes e naquilo que a

sociedade espera  deles  enquanto  parte  de  uma massa que  constituirá  parte  do

mercado de trabalho.

Assim,  esta  discussão  contribuiu  para  ir  além da  analogia  entre  fábrica  e

escola e caminhar no sentido da fixação de conteúdos já trabalhados. A retomada da

discussão permitiu desfazer equívocos na distinção entre fordismo e pós-fordismo.

Assim, se nos trabalhos escritos houve associações de práticas especializadas e

repetitivas  tanto  ao  fordismo  quanto  ao  pós-fordismo,  a  avaliação  coletiva  dos

trabalhos  permitiu  precisar  esta  distinção.  Da  mesma  forma,  com  a  associação

oposta entre flexibilidade e fordismo. Foi diante da reflexão sobre os mecanismos de

avaliação  e  práticas  pedagógicas  que  esta  distinção  pôde  ser  feita  com  mais

clareza,  associando  avaliações  rígidas,  padronizadas  e  pouco  reflexivas  a  um

modelo fordista de educação, que exige estudantes reprodutores de um padrão e

professores aplicadores de conteúdos com pouca autonomia enquanto, por outro

lado um modelo mais flexível apresentaria características distintas, mais próximas

da lógica pós-fordista.

Conectando este  entendimento  com a percepção  de  que,  no  mercado  de

trabalho,  ainda  há  muitas  atividades,  normalmente  as  com  pior  remuneração,

valorização  e  condições  de  trabalho  que  exigem  habilidades  repetitivas  e

específicas, foi possível pensar, em termos mais objetivos, com que finalidade estão

sendo formados, em massa, os estudantes da escola pública. Eles, enquanto parte

desta  massa,  identificam  na  sua  educação  um  processo  de  pouca  reflexão,

especialmente nos momentos de trabalhos, exercícios e provas, onde identificaram

que espera-se deles respostas padronizadas, “respostas prontas”. Com este tipo de

resposta,  são  produzidas  as  notas  das  disciplinas  e  as  notas  das  avaliações

externas.  Identificando  poucos  momentos  onde  a  escola  é  diferente  disso,  foi

possível  retornar à discussão feita inicialmente sobre os índices e as avaliações

externas: estes processos se assemelham a uma linha de montagem de índices e

de  trabalhadores,  posteriormente  vendidos  como  propaganda  estatal  e  como

trabalhadores no mercado de trabalho.

Esta comparação entre estudante e produto, mercadoria vendida, incomodou
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aos estudantes. Em um mercado de trabalho, em um sistema educacional que forma

para um mercado de trabalho, é coerente que as escolas procurem formar pessoas

para  atender  a  este  mercado  (Vesentini,  2009),  sendo pertinente  uma lógica  de

produtividade. Lógica esta que, traçando uma nova e breve analogia com o sistema

fabril no momento da discussão, foi apropriada pelos estudantes: refletir em termos

de produtividade na escola significa refletir em termos de índices de aprovação ou

reprovação, além da busca por aumento dos índices de notas nas avaliações sem,

necessariamente, aumento no investimento ou melhoria nas condições de trabalho e

estudo. Produzir mais em um contexto onde, de forma geral, não se percebe um

incremento  na  qualidade  das  condições  estruturais  objetivas  das  escolas,  dos

profissionais  e  dos  estudantes  significaria  um  aumento  de  produtividade  deste

sistema educacional.

Refletindo sobre as formas de alcançar esta produtividade esperada por um

mercado  de  trabalho,  surgiu  no  debate  a  questão  das  regras  e  normas.  Os

estudantes associaram as normas de funcionamento, a supervisão e o autoritarismo

nas relações de trabalho como um mecanismo de fazer com que os trabalhadores

se  mantenham  trabalhando  com  mais  intensidade  e,  portanto,  produzam  mais.

Transferindo este tipo de raciocínio para a realidade do estudante, as turmas de 3º

ano defenderam uma lógica semelhante, onde a rigidez do funcionamento da escola

lhes é desagradável em alguma medida, mas serve a um objetivo maior de lhes

proporcionar  um ambiente de maior  produtividade.  Esta lógica de defesa de um

controle rígido sobre os processos, sobre o tempo, como mecanismo de aumento de

produtividade vem de uma referência de produção mais própria do início do século

XX, referência de uma escola Fordista. Mecanismos mais próprios do Pós-Fordismo

como a  gestão  pelos  resultados,  com jornadas  mais  flexíveis,  e  organizada  por

projetos, que se aproximariam de uma escola mais flexível não foram postos em

discussão.  Isso é fato curioso,  que exigiria mais debate e investigação,  pois,  no

âmbito local,  identifica-se este modelo de controle e disciplina mais próximo dos

modelos fordistas, mas, no âmbito estadual da gestão da educação pública, o que

temos é uma preocupação quase que exclusiva  com os resultados na forma de

índices que condicionam premiações pelos valores alcançados.

Retomando o debate em si com as turmas, a fala do professor foi direcionada

para as expectativas da sociedade com relação à educação pública formal. Na forma

de  impostos,  a  sociedade  financia  a  educação  pública,  comprando  o  produto
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fabricado  por  ela,  numa  perspectiva  de  mercado  que  secundariza  a  formação

humana. Ora, a expectativa social sobre a escola pública está na formação de força

de trabalho com condições de se adequar às exigências deste mercado, exigência

esta  reconhecida  pelos  estudantes,  que  ressaltaram  que  consideram  que  a

formação que os estudantes das redes públicas vêm recebendo não tem conseguido

garantir essa formação. Ou seja, se a escola pública vem assumindo este papel, ela

não o consegue cumprir satisfatoriamente.

Esta  percepção  pareceu  vir  das  frustrações  dos  próprios  estudantes  com

relação  às  suas  expectativas  pessoais.  Apesar  de  reconhecerem  o  C.E.  Olga

Benário Prestes como um colégio estadual de qualidade consideravelmente superior

às  condições  gerais  dos  colégios  desta  rede,  os  estudantes  não  consideram o

colégio como efetivo e/ou suficiente para o acesso ao mercado de trabalho, para o

acesso e permanência na universidade ou para a formação dos indivíduos como

cidadãos. Esta percepção se alinha com o discurso de falência da escola pública, da

necessidade de repensar a educação que o próprio Vesentini traz quando compara a

educação para o século passado e para este século. Ou seja, ainda dentro de uma

perspectiva de educação para um mercado capitalista,  que não é o objeto desta

discussão, a discussão com as turmas aponta para necessidades de construir uma

escola diferente.

Reiterando que a discussão não se aproximou do debate sobre que escola

diferente deve ser construída, é importante destacar que os trabalhos produzidos

tiveram  dificuldade  de  refletir  neste  sentido.  De  forma  geral,  a  despeito  da

dificuldade para relacionar os conhecimentos construídos sobre a indústria com os

vividos  na  escola,  foram  apontados  problemas  no  colégio  que,  indiretamente,

apontam para concepções diferentes de escola. 

Majoritariamente, questões mais associadas à aproximação com expectativas

pessoais  ligadas  ao  mercado  de  trabalho  ou  à  universidade;  relacionadas  aos

problemas decorrentes  do  autoritarismo na  escola  ou  ao aprimoramento  de sua

eficiência;  ambos os casos sem menção específica a transformações estruturais,

ligadas  a  questões  locais,  da  vivência  mais  imediata.  Por  outro  lado,  parcela

consideravelmente  menor  dos  trabalhos  se  posicionou  de  forma mais  estrutural,

relacionada ao modelo de funcionamento da escola ou aos seus objetivos, inclusive

refletindo sobre uma perspectiva de sociedade. Alguns estudantes compreenderam

a pertinência  da  analogia  proposta  e  foram críticos  à  realidade  de  sistemas  de
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educação formal voltados para atender a mercados e estruturados segundo modelos

industriais,  especificamente,  a  valorização  da  criatividade  e  da  capacidade  de

“pensar por si” deveria ser mais valorizada.

A aplicação dos questionários alcançou duas turmas das três que compõem o

Ensino Médio Regular  no  turno da noite.  Também sem atribuição de nota  pelas

respostas, 29 estudantes do 3º ano optaram por responder às questões propostas.

Entre os 83 questionários respondidos no total, 8 vieram da turma 3016 e 21 da

turma 3017,  quando as turmas possuem, respectivamente, 20 e 24 alunos. Esta

disparidade decorre de uma dificuldade com o tempo disponível no dia da aplicação

dos questionários, quando parcela relevante da turma 3016 optou por preencher em

casa  e  trazer  posteriormente,  o  que  não  aconteceu  de  forma satisfatória.  Ainda

assim, a representatividade das turmas de 3º ano ficou bastante semelhante à das

outras duas sérias,  diante do total  de respostas e diante do todo de estudantes

matriculados no curso regular noturno: 35% dos questionários foram respondidos

por estudantes do 3º ano, onde na turma 3016 as respostas corresponderam a 40%

da amostra possível e na turma 3017 este percentual foi de 88%.

Os estudantes ponderaram, especialmente na turma 3016, que a quantidade

de estudantes que realmente considera a escola boa está abaixo do mostrado pelos

questionários (APÊNDICE 2.1), afirmando que, na realidade percebida por eles, uma

porção  maior  dos  estudantes  provavelmente  vê  a  escola  como  razoável.  É

importante considerar que a aplicação dos questionários contemplou uma parcela

pequena da turma em questão. Por isso, especialmente considerando o fato de que

os posicionamentos de parte dos estudantes desta turma não foram considerados

na tabulação dos dados, é relevante a opinião colocada durante a discussão dos

questionários, uma vez que a reflexão coletiva sobre as respostas é também muito

reveladora. Isso não significa, porém, afirmar que a turma 3016 detém a concepção

fiel da realidade, desqualificando o levantamento nas demais turmas. Se a dimensão

do debate e da verificação dos dados produzidos diretamente com as turmas é um

mecanismo importante de verificação destes dados e de aprofundamento do debate,

não podemos, porém, creditar a esta prática a prerrogativa de invalidar o processo

de reflexão construído ao longo de todo o processo.

Os estudantes,  de  forma geral,  elogiaram e consideraram importante  uma

postura  autoritária  da  direção  da  escola,  identificando  semelhanças  com  o

funcionamento das relações de trabalho, percebendo que a lógica de funcionamento
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do trabalho fabril se reproduz sobre a vivência dos estudantes da escola. Afirmam

que quando não há uma relação deste tipo, os prejuízos são muito grandes para o

bom  funcionamento  da  escola,  pois  a  imposição  de  disciplina  rígida  favorece

organização e as relações de ensino e aprendizagem. Entendem que, da mesma

forma, uma fábrica não funcionaria  a contento sem relações autoritárias.  Aqui,  é

importante  destacar  dois  pontos:  por  um  lado,  em  relações  de  trabalho  fabril

capitalistas,  onde  há  expropriação  de  mais-valia,  esta  visão  dos  estudantes

realmente  se  confirma,  ou  seja,  a  produção  de  excedente  e  as  exigências  de

produtividade sobre os trabalhadores exigem um ambiente de pressão e trabalho

constantes;  por  outro  lado,  neste  momento,  os  estudantes  se  colocaram  numa

posição diferente da utilizada na reflexão inicial com as turmas de 3º ano, já que

fizeram analogia  da  posição de estudante com a posição de operário,  enquanto

inicialmente haviam sido comparados com produtos. Esta interessante percepção,

se mostrou presente em outros momentos, o que indica que a posição de aluno tem

sido vista como uma posição ativa, participativa, onde “trabalhar” é necessário.

Comparar  a  perspectiva  proposta  em analogia  pelo  professor  com a feita

pelos estudantes pode ser revelador da concepção que eles possuem da escola, e

mesmo  dos  projetos  que  tem  para  ela.  Com  referência  na  lógica  de  mercado

(Vesentini,  2009)  e  na  sociedade  industrial  (Lefebvre,  2008),  que  colocam  a

perspectiva da formação de força de trabalho para o mercado e das instituições de

Estado  como  sustentáculos  da  sociedade  industrial,  cabe  entender  o  estudante

como mercadoria em processo de produção, financiado pela sociedade, e absorvido

(ou não), posteriormente, pelo mercado de trabalho. Por outro lado, na cultura da

vida  escolar,  a  progressão  nas  séries  exige  a  frequência,  obtenção  de  notas,

realização de trabalhos, exercícios, provas e outras atividades. Ou seja, comparando

as duas analogias identifica-se que em uma fica mais evidente uma relação escola-

estudante na linha da “escola do séc. XX” definida por Vesentini (2009), enquanto na

outra fica subjacente uma percepção que se aproxima mais da proposta de “escola

para o séc. XXI” de Vesentini (2009), mais associada à criatividade, ao “aprender a

aprender”  e  ao  desenvolvimento  de  habilidades  Seguindo  nesta  linha,  pode  ser

possível interpretar este ponto do debate como uma perspectiva de transição, onde

há características que se aproximam das lógicas do “séc. XX” e do “séc. XXI”.

Mesmo que identificando a semelhança entre fábrica e escola com relação ao

autoritarismo, com relação à dotação de infraestrutura a perspectiva é ligeiramente
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diferente. Enquanto na esfera produtiva a estrutura é primordial para a realização

dos  objetivos  da  fábrica,  na  escola,  os  estudantes  veem esta  relação  de  forma

menos  direta.  Compreendem  a  contribuição  de  uma  estrutura  adequada,  mas

relativizam  esta  importância  com  base  no  raciocínio  do  comprometimento  nas

relações de ensino e aprendizagem, que podem superar dificuldades materiais. Ou

seja, se há esforço da parte de todos os envolvidos nos processos de ensino e

aprendizagem, é possível superar contingências de ordem material. Este raciocínio

se aproxima muito  do constantemente  presente na rede estadual  de ensino nos

modelos de gestão e avaliação das unidades escolares, onde a responsabilidade

pelos  índices utilizados na  avaliação  dos colégios  estaduais  é  decorrente,  entre

outras variáveis, dos índices de reprovação e das notas dos estudantes de 3º ano

nas avaliações externas.

As turmas de 3º ano foram as que menos apresentaram, nos questionários,

reclamações  ou  considerações  sobre  rigidez  de  regras  (APÊNDICES 2.3,  2.12),

situação que os estudantes associaram com algumas situações: maior maturidade;

vivência  no  mercado  de  trabalho  maior  do  que  nas  séries  anteriores,  o  que  os

acostuma  a  lidar  com  situações  de  regras  rígidas  e/ou  autoritarismo;  maior

seriedade dos estudantes do 3º ano; a preocupação com o futuro (vestibulares, por

exemplo); a irresponsabilidade dos mais jovens. É interessante destacar que estas

questões foram pontuadas durante o debate com a turma 1013, que ocorreu em

momento posterior às turmas de 3º ano, e entendidas pela turma em questão como

questões válidas.

Por  outro  lado,  as  turmas  do  3º  ano  foram  as  que  mais  identificaram

problemas com a direção e seu autoritarismo, explicado por eles que o problema se

constituía muito mais como relacionamento com a diretora do que uma questão de

rejeição ao autoritarismo. A alegação é que não foram bem recebidos ao chegarem

de outras escolas: segundo os estudantes, foram tratados de forma preconceituosa

e responsabilizados por atos que não praticaram na escola, pelo fato de não serem

oriundos do próprio Olga Benário Prestes.  Trata-se, portanto, de um problema de

relacionamento interpessoal que justifica o alto número de estudantes que associou

características  ruins  da  escola  à  direção  ou  à  própria  pessoa  da  diretora  sem

possuir, porém ligação íntima com a questão do autoritarismo que é percebido, mas

não  entendido  como  um  problema  sério.  Ou  seja,  este  momento  da  discussão

conduziu ao entendimento de que, diante da defesa que os estudantes fizeram de
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relações  autoritárias  na  escola,  as  suas  questões  eram  mais  associadas  ao

relacionamento pessoal com a direção geral.

Retomando as analogias entre escolas e fábricas, os estudantes perceberam

que, assim como o funcionamento dos ambientes de trabalho fabril tende a se dar

de  forma  autoritária,  dadas  as  diferentes  posições  dos  atores  no  processo

(operários,  encarregados,  gerentes,  diretores,  donos),  seja  em modelos  fordistas

seja  em  modelos  pós-fordistas,  escolas  que  funcionam  como  fábricas  tendem

também a possuir relações de subordinação semelhantes. Entendem, também, que

este autoritarismo tem uma função importante tanto no funcionamento de sistemas

produtivos quanto no funcionamento desta escola, no modelo que é. Por isso, os

estudantes  em  sua  maioria  defenderam  posturas  autoritárias  frente  a  posturas

democráticas, associando democracia a “bagunça”, à liberdade total para quaisquer

ações dos estudantes,  ausência de regras,  normas etc.,  assim como fizeram as

turmas do segundo ano do ensino médio.  Neste momento,  assim como com as

turmas  da  outra  série,  as  noções  de  democracia  e  de  autoritarismo  foram

recolocadas, visando dirimir o problema de compreensão.

Percebe-se, portanto, que não houve incremento considerável nas noções de

autoritarismo e de democracia de uma série para outra,  o que demonstra que a

lacuna identificada pode não estar sendo tratada de forma adequada no colégio. É

importante considerar a história escolar dos estudantes e das turmas ao avaliar esta

questão, relativizando esta crítica, pois se, por um lado, as turmas de segunda e

terceira séries tiveram dificuldade com as noções em questão, as turmas de primeira

série  demonstraram  menos  desconhecimento  com  relação  a  elas,  o  que  talvez

possa  ser  explicado pela  trajetória  escolar  pregressa  dos  estudantes,  no  ensino

fundamental.

Esta  demanda  dos  estudantes  por  imposição  e  rigidez  de  regras,  por

restrições a questionamentos e por um tratamento duro (ainda que saibam que são

posturas que podem ser entendidas como autoritárias) se faz presente ainda que

exista também a demanda por práticas mais democráticas. Espera-se a existência

de  espaços  fortalecidos  de  posicionamento  dos  estudantes,  de  discussão  e

negociação de rumos e funcionamento da escola, algo que, cabe ressaltar, já havia

sido identificado nos questionários por si  (APÊNDICES 2.2, 2.3, 2.11, 2.12). Esta

associação possível entre autoritarismo e democracia, a princípio contraditória, já foi

colocada em questionada e relativizada nas turmas das duas séries anteriores, mas,
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no terceiro ano a contradição foi consideravelmente menos dissolvida, considerando

maior  dificuldade  para  lidar  com  estas  duas  noções.  Assim,  nesta  série

especificamente, a contradição onde parcela relevante dos estudantes afirmou ao

mesmo tempo que a escola é boa ou muito  boa e autoritária,  enquanto escolas

autoritárias não podem ser boas esteve de fato mais presente (APÊNDICES 2.19,

2.1, 2.6, 2.7), como confirma a discussão do resultado dos questionários com estes

estudantes.

As  turmas  de  terceiro  ano  demonstraram  também  a  confirmação  de  que

entendem que a escola deve apresentar maior direcionamento para o mercado de

trabalho (APÊNDICES 2.13, 2.14, 2.15), reflexo também do momento de vida em

que os estudantes do 3º ano costumam se encontrar, mais do que nas outras duas

séries. Assim, a quantidade levemente superior de pessoas que afirma que a escola

deve preparar para o mercado de trabalho, frente à Universidade e à cidadania foi

confirmada  pelos  estudantes  como  uma  expectativa  prioritária  para  eles,  o  que

reforça a ideia de que a escola, em analogia com o sistema produtivo fabril produz

força de trabalho para a sociedade, que espera destes trabalhadores determinadas

características a serem compradas pelo mercado na forma de salário. Ou seja, os

estudantes assumem o projeto e a analogia de escola como fábrica como um projeto

que lhes favorece enquanto trabalhadores ou futuros trabalhadores, ainda que isso

deixe  em  segundo  plano  outros  aspectos  da  formação  humana  e  ainda  que  a

analogia construída por eles tenha sido em moldes menos incômodos, colocando-se

como trabalhadores da escola,  e  não como produtos  dela.  Esta  posição requer,

portanto, maior aprofundamento, mais discussão e atenção permanente, no sentido

de  verificar  futuramente  se  esta  expectativa  reverbera  de  forma  ampla,  em  um

universo maior.

Assim,  com  uma  amostra  consideravelmente  representativa  do  total  dos

estudantes do Ensino Médio Regular Noturno, foi aberto um espaço de discussão

importante com as turmas. Nestes momentos, demandas por espaços para discutir a

escola, a sociedade e a vida cotidiana surgiram nas falas dos estudantes. Ou seja,

ainda que seja  uma atividade isolada na disciplina  de Geografia  com parte  das

turmas  do  turno  da  noite,  constituiu-se  um  espaço  relevante  de  discussão  da

realidade da escola na perspectiva da vivência, da cidadania e dos seus métodos e

finalidades.

Como discutido com as turmas de 3º ano, mas igualmente válido para as
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demais, a formação dos estudantes não passa apenas pelos conteúdos trabalhados,

mas  também  pelas  metodologias,  práticas,  temas  e  avaliações.  Ou  seja,  a

introdução de uma prática pedagógica fundamentada, ao mesmo tempo, em uma

lógica exploratória e na discussão dentro da Geografia como disciplina escolar se

constitui também em uma prática alternativa de formação. Prática esta valorizada e

bem-aceita pelas turmas, ainda que diante da percepção identificada no processo

que valoriza métodos rígidos e tradicionais no ambiente escolar. Neste sentido, é

importante considerar que os mecanismos tradicionalmente associados à pesquisa

acadêmica utilizados (questionários e tabulação de dados levantados) apresentam

também uma função pedagógica para todas as turmas, facilitando uma visão geral

sobre o turno da noite do C.E. Olga Benário Prestes a partir de uma amostra de

seus estudantes e com um panorama de cada série. Assim, a proposta de discutir e

conhecer  o  colégio  com  a  instrumentalização  de  conceitos  e  temas  próprios  à

Geografia  é  fortalecida  por  esta  contribuição,  da  qual  os  estudantes  tiveram

participação na consolidação das interpretações de dados.

7. CONCLUSÃO PARCIAL

Diante do objetivo geral de discutir com os estudantes suas experiências com

relação  ao  espaço  escolar  e  sobre  a  escola  enquanto  instituição,  através  de

referências curriculares da Geografia, as discussões feitas nos diferentes momentos

do projeto deixam clara a correlação permanente do objetivo do trabalho com as

práticas desenvolvidas. Assim, enquanto o principal objetivo do projeto se constituiu

no debate, ele culminou desta forma, num movimento em que o processo iniciou-se

na conversa aberta com as turmas, fundamentou-se pelos trabalhos produzidos e

pelos questionários, permeados por mais debates e culminou em uma nova rodada

de reflexão sobre o colégio. O processo ocorreu em ações relativamente pontuais

segundo o calendário  mostrado que,  apesar  disso,  se integraram em termos de

processo de construção de entendimentos.

Assim,  considerando  este  objetivo  de  discutir,  é  importante  destacar  a

importância  da  Prática  Exploratória  no  processo.  Esta  metodologia  se  coloca  à

margem da necessidade de gerar produtos materiais  e de apontar  projetos para

mudanças  e  transformações:  a  percepção  de  que  a  perspectiva  de  construir
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conhecimento, relações de ensino-aprendizagem e reflexões no âmbito das aulas é

uma tarefa por si relevante. Ainda que, durante este trabalho tenham ficados claros

momentos  em  que  aprofundamentos  eram  necessários  e  que  práticas  futuras

possam se incorporadas. Prescindir de aprofundamento, alargando o público-alvo e

as referências teóricas para mais abordagens foi uma opção metodológica e política

de atuação dentro do produto final a ser apresentado no Programa de Residência

Docente.  Entretanto,  para  além do  escopo  do  Programa,  no  cotidiano  futuro  de

professor, ficaram também claros pontos onde ações pedagógicas orientadas para a

mudança podem ser interessantes.

A  título  de  exemplo,  a  dificuldade  em  operacionalizar  as  noções  de

democracia e de autoritarismo, a dificuldade em se apropriar de conceitos e utilizá-

los  em uma reflexão integrada e embasada do cotidiano ou mesmo a  defesa e

valorização de práticas autoritárias no colégio como referências para sua qualidade

(regras ditadas, relações pessoais grosseiras, determinações unilaterais, restrições

a espaços de posicionamento) elementos que poderiam suscitar ações posteriores.

Este posicionamento reforça a linha de que é necessário contemplar e agir para

entender, dentro da Prática Exploratória enquanto metodologia: apenas a partir de

um maior conhecimento sobre a realidade de docentes, discentes e da comunidade

escolar é possível  pensar e avaliar possibilidades de ações para a mudança, na

lógica  da  pesquisação.  Por  isso,  o  objetivo  geral  do  trabalho  dentro  desta

perspectiva  metodológica  se  conecta  às  questões  específicas:  discutir  com  os

estudantes suas experiências com relação com o colégio engloba claramente as

propostas de realizar este processo utilizando o “Currículo Mínimo” de Geografia da

SEEDUC, refletir  nestes marcos temáticos sobre o funcionamento e objetivos da

escola e verificar a hipótese de valorização do autoritarismo no colégio são objetivos

que  concorrem  para  produzir  e  aprofundar  reflexões  e  entendimentos  sobre  a

vivência do C.E. Olga Benário Prestes.

Considerando que o primeiro objetivo delimitado foi colocado na perspectiva

de utilizar a grade curricular da disciplina como meio de reflexão sobre o colégio, é

importante avaliar a aproximação com este objetivo pela ótica do trabalho realizado

com cada série.

Com o 1º ano, este objetivo passou pelo trabalho com representações do

Espaço Geográfico, como conclusão da temática das representações cartográficas.

Esta prática se deu na lógica da apresentação e reflexão sobre outras possíveis
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representações, dentre elas as representações que fazemos com relação ao colégio,

na perspectiva conceitual do Lugar e da Topofilia. Com esta prática, a reflexão sobre

o colégio se deu no intermédio da lógica da vivência,  que permeou os trabalhos

escritos e sua discussão, a aplicação e respostas aos questionários, e, por fim, a

discussão conclusiva. Ou seja, um caminho identificado dentro do Currículo Mínimo

da SEEDUC para discutir a escola a partir da Geografia nesta série foi a questão

das representações do espaço, delimitadas pelas noções de Lugar e de Topofilia,

quando outros recortes conceituais poderiam ter sido trazidos, da mesma forma.

O processo pedagógico que envolveu este primeiro objetivo específico com o

primeiro ano trouxe ganhos que precisam ser sintetizados. A abordagem conceitual

do Lugar e da Topofilia para os debates abriu caminho para reforçar a lógica de

responsabilidade  dos sujeitos  sobre  as  condições  dos seus Lugares,  aplicada à

escola e a outros contextos. Ainda que esta questão tenha sido muito específica do

1º  ano  pela  ótica  da experiência,  se  fez  presente  também no  2º,  pela  ótica  da

discussão  sobre  cidadania  e  participação.  A  discussão  das  representações  do

espaço  pôde,  portanto,  apontar  a  vivência  positiva  como  uma  perspectiva  de

qualidade para o colégio, sem desconsiderar que há outros agentes, externos ao

Lugar, que atuam na sua conformação.

Da mesma forma que níveis extra-locais da estrutura social podem reverberar

no nível local do C.E. Olga Benário Prestes, as turmas de 1º ano foram capazes de

construir reflexões no sentido oposto. A relação de Topofilia e a identificação como

Lugar do colégio atinge à comunidade escolar mais imediata e também aos que não

possuem relação direta com o colégio (ou já possuíram), mas o conhecem. A “fama”

(nas palavras dos estudantes) do colégio na redondeza, decorrente principalmente

das  características  identificadas  no  levantamento  como  positivas  é  também  um

elemento que colabora para as relações de topofilia, para a atitude dos estudantes

para com o colégio e com a educação formal e que funciona como fator de atração

de estudantes e famílias que valorizam estas características. Esta contribuição fica,

portanto,  bastante  conectada  com  a  lógica  de  sintetizar  o  tema  curricular  das

representações do espaço, já que retoma o ponto de partida das discussões com a

série: as diversas formas de representação do espaço e sua parcialidade.

Assim, no 2º  ano foi  possível  identificar  outro caminho para este objetivo,

diante de uma gama maior de possibilidades. A discussão da escola como espaço

de construção e prática de cidadania foi posta, para além dos objetivos diretos deste
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trabalho, como uma discussão introdutória para o tema bimestral da urbanização,

das cidades e da diversidade no espaço urbano. A partir  daí, a reflexão sobre o

colégio também pôde ser feita a partir dos trabalhos em grupo, dos questionários e

da  culminância  do  projeto,  sempre  calcados  na  discussão  do  assunto  com  as

turmas.

Ainda considerando esta contribuição pedagógica na referência do currículo

para a série,  a discussão pôde lançar luz,  com a turma, à cidadania como uma

questão para a sociedade. Esta questão está associada a aspectos estruturais e do

cotidiano: ainda que tenham identificado na escola posturas autoritárias, punitivas,

que restringem a cidadania foi possível identificar lógicas semelhantes na sociedade

em termos gerais. Esta identificação foi pautada por uma compreensão naturalizante

da situação, o que indicou a necessidade de um trabalho mais profundo da escola

neste sentido: considerar relações autoritárias e restrições à prática cidadã como

dados,  realidades  naturais  é  uma  postura  que  precisa  ser  discutida.  Em outras

palavras, a educação formal precisa dar contribuição à atuação dos cidadãos frente

a estes problemas. Se, por um lado, os estudantes chegaram a afirmar que o colégio

precisava ensinar e acostumá-los a lidar com o autoritarismo, por outro a reflexão de

que era possível utilizar espaços e instâncias de participação e representação no

sentido  de  uma  participação  cidadã  ou  mesmo  de  uma  convivência  mais

harmoniosa: introduzir esta discussão foi importante principalmente no debate com

as turmas de 2º ano, com uma presença menor nas de 3º ano.

Assim, esta discussão contribuiu para construir a ideia de que a escola tem

uma importância, no seu contexto social, para a prática cidadã. É na escola que se

pode ter acesso à construção de conhecimento sobre a cidadania e à reflexão sobre

direitos, formas de seu exercício sem desconsiderar as dimensões dos deveres e da

coletividade.  Assim,  no  próprio  cotidiano  da  escola  a  discussão  e  a  prática  de

cidadania podem ser postos como contribuição que pode ser extrapolada à vida dos

estudantes em outras instâncias da sociedade. Na mesma linha da série anterior, a

prática de participação foi compreendida como potencialmente boa para o colégio e

para a sociedade de forma geral.

Da mesma forma que no 1º ano, a discussão com as turmas de 3º ano se

colocou como um momento de conclusão da temática bimestral da indústria. Ainda

que dentro da mesma perspectiva, o processo de reflexão sobre a escola se deu por

um caminho diferente. Se nas duas séries anteriores a lógica foi a da avaliação da
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escola à luz da vivência ou da prática de cidadania, nesta série o pensar sobre a

escola foi comparativo. A analogia entre escola e indústria, considerando Fordismo e

Pós-Fordismo, permitiu um processo e construção de entendimentos sobre a escola

na qual  as discussões recaíram mais sobre os métodos e propósitos da escola.

Ainda que nesta série a construção de consensos tenha sido muito mais limitada

que nas outras, o grande objetivo e o debate, sem a pretensão de construir  um

pensamento único.

Por  uma questão de fundamentação,  uma contribuição importante para as

turmas de 3º ano, dentro da perspectiva do trabalho com a grade curricular foi a

discussão  com base  em temas  inerentes  à  indústria.  Este  projeto  foi  capaz  de

reforçar e utilizar as noções de fordismo e pós-fordismo com suas características

para  as  habilidades  de  comparar  e  de  conectar  conteúdos  escolares  com  sua

vivência.  Neste  momento  de  comparação,  cabe  destacar  o  desconforto  dos

estudantes  com  a  analogia  que  os  colocou  como  mercadorias  e  a  concepção

diferente  que  apresentaram  no  decorrer  dos  debates:  se  identificaram  como

trabalhadores da escola.

Esta analogia não foi conclusiva por não ter associado diretamente o colégio

com a indústria ou com um modelo contextual dentro desta concepção. Entretanto,

isso  não  resulta  em prejuízo  ou  em menor  validade  para  o  processo,  já  que  o

exercício de comparação foi válido e efetivo, contribuindo para a consolidação de

conteúdos já demonstrada. Os estudantes colocaram sobre si uma responsabilidade

ativa,  assim como nas outras séries,  com relação à construção das relações de

ensino e aprendizagem no colégio, a partir da relação com os outros trabalhadores

da escola. Esta construção é central na consolidação da aprendizagem do conteúdo

do bimestre, pois demonstra o entendimento das funções produtivas da força de

trabalho e  da capacidade de fazer  a  analogia  de  contextos  diferentes:  escola  e

fábrica.

Para além das contribuições específicas de cada série, há outros pontos que

se  alinham  à  dimensão  da  construção  de  conhecimentos.  Primeiramente,  a

necessidade pontual, para garantir o prosseguimento do trabalho, de procurar trazer

alguma luz às noções de autoritarismo e democracia. Nas turmas, a concepção de

que autoritarismo garante ordem e de que democracia permite desordem estava

presente, mais enraizada nas turmas de 2º e 3º anos, enquanto as turmas de 1º ano

pareceram  demonstrar  uma  história  escolar  onde  estas  noções  foram  mais
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consolidadas. Assim, questionar esta posição, mesmo que a partir de concepções

simplistas,  'dicionarizadas'  permitem  colocar  dúvida  sobre  estas  noções

equivocadas.

Mais  importante  que  este  questionamento,  porém,  é  o  fato  de  que  o

desenvolvimento deste trabalho deixou clara a necessidade de uma construção mais

cuidadosa e efetiva destas duas noções. Um trabalho futuro com estas concepções

seria  oportuno  para  abrir  espaço  a  novas  dimensões,  mais  referendadas  nos

conteúdos das disciplinas escolares, de modo que a formação escolar permita um

entendimento  e  contextualização  mais  claros  destas  duas  importantes  noções.

Comentar e esclarecer a questão durante a discussão, como foi feito, não parece ser

suficiente para lidar de forma efetiva com esta demanda.

Em segundo lugar, e principalmente, a questão do conhecer nosso colégio,

refletir sobre ele para além dos conteúdos curriculares. Em todas as séries e turmas,

cada uma por sua perspectiva, foi construído um processo de reflexão e discussão

sobre a escola: ou seja, o pensar sobre a vivência, a cidadania e a indústria podem

contribuir para a construção de outros conhecimentos sobre a experiência do C.E.

Olga  Benário  Prestes.  Questões-problema  identificadas  no  colégio  podem  ser

levadas,  com o devido  cuidado,  a  outras  escolas  e níveis  da  educação pública,

assim como a outras instâncias da sociedade, como os espaços de trabalho, lazer,

família  etc.  Assim,  fica  colocada  a  insuficiência  da  noção  de  Lugar  para

compreender a complexidade do local (pois sua existência se articula com espaços

mais  abrangentes),  ao  mesmo  tempo  em que  dificuldades  com a  construção  e

prática de cidadania, com as relações de trabalho, com práticas de instituições que

se dizem democráticas, mas não o são e com autoritarismos de forma geral ficaram

claros nos debates com as turmas.  Em outras palavras,  os estudantes puderam

compreender que é importante considerar a experiência cotidiana, o nível do privado

e mesmo a concepção do colégio dentro de um contexto maior, inseridos em uma

conjuntura.

A  geografia  escolar  pôde,  portanto,  ser  utilizada  como  instrumento  de

discussão  da  experiência  e  como  ponto  de  partida  para  outras  discussões

relevantes.  Existem  muitas  outras  possibilidades,  caminhos,  mecanismos  e

referências  conceituais  para  construir  discussões  destes  tipos,  dentro  e  fora  da

Geografia,  quando  este  trabalho  produziu  reflexões  apenas  por  três  caminhos

possíveis.  Ou seja,  dentro de muitas possibilidades que poderiam ser  criadas,  a
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discussão da vivência escolar na perspectiva do Lugar e da Topofilia, a discussão da

construção e prática da cidadania na escola e a discussão analógica entre escola e

indústria foram os caminho escolhidos para pensar o C.E. Olga Benário Prestes.

Assim, as discussões se encadearam também no próximo objetivo específico do

trabalho: refletir sobre o funcionamento e os objetivos do colégio, à luz dos conceitos

trabalhados com cada turma. 

Dentro  deste  objetivo,  as  turmas  da  1ª  série  refletiram na  perspectiva  da

vivência. O entendimento de que o colégio oferece qualidade e de que pode ser

considerado um Lugar,  onde  há  relação  de Topofilia,  nos permite  afirmar  que o

funcionamento e os objetivos do C.E. Olga Benário Prestes são suficientes para

construir esta relação positiva na maioria absoluta dos estudantes. Entretanto, esta

positividade não é percebida de forma maniqueísta e/ou acrítica. Os estudantes são

capazes  de  perceber  e  enumerar  problemas  de  vivência,  de  convivência  e  de

funcionamento  do  colégio,  mas,  considerando  a  função  da  educação  formal,

consideram que existe  uma vivência mais associada à qualidade.  Neste sentido,

ainda que a reflexão sobre o funcionamento e os objetivos do colégio tenha sido

mais  marginal  na  primeira  e  segunda  séries,  percepções  neste  sentido  foram

colocadas também neste e no próximo ano do ensino médio.

Isso  é  corroborado pela  comparação,  confirmada  nos  debates,  entre  a

percepção de qualidade nas turmas de 1º e 3º ano (APÊNDICES 2.1, 2.2, 2.3, 2.5,

2.11,  2.12,  2.18,  2.19,  2.20).  Os  primeiros  veem mais  qualidades  no  colégio,  e

entendem que os  outros não vejam.  Justificam estas  posições pelo  fato  de que

possuem menos tempo e experiência no C.E. Olga Benário Prestes, vivenciando

menos situações conflituosas, diferente dos estudantes do 3º ano, que vieram de

dois outros colégios estaduais e que podem ter mais tempo de vivência do colégio.

Soma-se a isso a argumentação colocada por uma das turmas de 3º ano, que se

considerava permanentemente responsabilizada por problemas que alegavam não

ter participação, pelo fato de serem oriundos de outro colégio.

Partindo  do  princípio  de  que  o  colégio,  considerado  um  Lugar  pelos

estudantes, é um espaço público e de uso coletivo, a reflexão sobre esta dimensão

foi também um ganho importante. A reflexão sobre a convivência e as relações entre

as  pessoas,  conectada  à  questão  conceitual,  também  se  aplica  à  escola,

considerando que as relações de afinidade com o lugar estão também associadas

às  relações  de  afinidade  entre  as  pessoas  que  o  frequentam,  especialmente
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considerando que a educação formal exige frequência constante dos estudantes.

Assim, o debate da vivência, com as turmas de 1º ano, se conecta com o das

condições de conservação do espaço, ao mesmo tempo em que se conecta com as

normas  que  se  associam a  esta  necessidade.  De  forma  mais  clara,  as  turmas

mencionaram a influência que um ambiente adequado exerce sobre as relações das

pessoas com este ambiente: assim, o bom estado de conservação e a estrutura

física do colégio favorecem, na ótica dos estudantes,  um “bom ambiente”,  como

mencionado  em  questionários  (APÊNDICES  2.2,  2.4).  Ao  mesmo  tempo,  os

estudantes deixaram claro que o cumprimento das regras e a convivência no colégio

tem relação com a rigidez com que estas normas são controladas e com a maneira

de  conduzir  estas  questões,  o  que  é  percebido  também  nos  questionários

(APÊNDICES 2.12, 2.10, 2.2, 2.3). Desta forma, refletindo sobre o funcionamento da

escola,  os  estudantes  defenderam  as  práticas  autoritárias  e  de  rigidez  que,  na

concepção deles, garante a organização e o funcionamento da escola e das aulas

em si, no sentido de contribuir para a convivência e o cumprimento das funções do

colégio.

Já  as  turmas  da  2ª  série  pensaram  no  funcionamento  da  escola  e  nos

objetivos  da  escola,  considerando  a  participação  ou  não  da  cidadania  nestas

instâncias. Assim, partindo da percepção já mencionada de que os estudantes não

veem no colégio um espaço que tenha este objetivo, é compreensível que a prática

da cidadania também não seja percebida ou mencionada pelos estudantes.  Isso

quer  dizer  que  os  estudantes  não  consideram  a  cidadania  como  parte  do

funcionamento  do  colégio  ou  como parte  relevante  dos  seus  objetivos:  como já

mencionado,  identificam  o  processo  de  construção  de  cidadania  como  prática

marginal e isolada em algumas aulas.

Além disso, é importante considerar estas práticas numa dimensão também

coletiva. Esta dimensão tem relação com as normas,  necessárias, assim como o

respeito do grupo a elas, diante do seu papel de preservação de uma determinada

organização  e  da  estrutura  física  do  colégio,  com  o  contraponto  posto  pelos

estudantes  da  importância  de  um  senso  de  coletividade,  que  seria  capaz  de

dispensar  a  existência  de  muitas  regras  e  de  relações  punitivas  diante  de  seu

descumprimento. Esta questão foi colocada, pois os estudantes consideraram nos

questionários  (APÊNDICES 2.2,  2.6,  2.11,  2.12,  2.20)  o  excesso  de  regras  e  o

autoritarismo, associando-o a estas regras e à forma de lidar com seu cumprimento.
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Ao  mesmo  tempo,  a  demanda  por  mecanismos  de  participação  e  de

apropriação da escola como um direito,  permearam constantemente o debate da

cidadania. Deste modo,  é possível  inferir  que este tipo de participação pode ser

capaz de conduzir a um funcionamento mais representativo para o colégio, onde

mais direitos são garantidos e mais deveres são cumpridos. Ou seja, a perspectiva

de uma prática orientada para a cidadania pode ser pensada também no âmbito da

experiência cotidiana vivida no C.E. Olga Benário Prestes, no que tange, da mesma

forma,  às  possibilidades  de  permanências  e  mudanças  no  colégio.  Para  tal

perspectiva, tanto com referência na vivência quanto com referência na prática de

cidadania, é necessária uma avaliação mais profunda da relação entre a realidade e

o projeto de colégio.

Por fim, antes de refletir sobre a dualidade proposta inicialmente, é importante

considerar que, pela natureza da discussão, as turmas da 3ª série foram as que

discutiram mais  profundamente  no  sentido  deste  segundo  objetivo  específico.  A

discussão  era  embasada  diretamente  nestes  parâmetros,  de  funcionamento  e

objetivos. Identificando uma diferença clara de objetivos finais, onde a fábrica visa a

reprodução do capital  e  a  escola  pública  visa  formar  uma massa de sujeitos,  a

comparação dos métodos e dos processos de funcionamento do colégio também

pôde ser feita de forma satisfatória. Ainda que os estudantes não tenham concebido

e realizado a analogia da mesma forma, se sentindo em parte identificados e em

parte incomodados com ela, a comparação pôde contribuir para a reflexão sobre

este objetivo, inclusive pensando a escola inserida numa economia de mercado.

A analogia fábrica e escola foi  capaz de lançar luz a uma comparação de

funcionamento  entre  a  indústria  e  a  escola  que  pôde  trazer  entendimentos

importantes  sobre  a  realidade  local.  Ora,  a  compreensão  de  que  relações

autoritárias são importantes no trabalho fabril, onde há pressão por produtividade

dos trabalhadores também existe  na escola,  onde o seu funcionamento também

conduz a relações deste tipo: o estudante precisaria produzir para ser aprovado, e a

escola  vem  sendo  avaliada  em  termos  quantitativos.  Lógicas  autoritárias  no

funcionamento do colégio podem ser capazes de gerar pressões por estes objetivos.

Ao mesmo tempo, extrapolando a reflexão local, uma sociedade de mercado

exige da escola processos de formação que atendam a estas expectativas. Neste

sentido, é de se esperar que as relações deste tipo se difundam pela sociedade,

como  os  estudantes  perceberam  também  nos  debates  lembrando,  inclusive,
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situações punitivas  sobre  trabalhadores que procuram seus direitos.  Assim,  este

processo,  com as  turmas  de  3º  ano,  permitiu  refletir  sobre  o  funcionamento  da

sociedade, para além do colégio, bem como sobre seus objetivos pessoais, sobre os

objetivos da educação formal e os objetivos do setor produtivo na sociedade de

mercado, considerando as congruências e incongruências entre eles.

Assim, nas três séries,  referências a posturas autoritárias e punitivas foram

bastante colocadas pelos estudantes. Tanto na reflexão direta sobre a escola quanto

na reflexão sobre situações de outros momentos da vida. Como já mencionado, é

importante para todas as turmas superar o entendimento de situações como estas

como naturais, situação sobre a qual o debate com as turmas foi capaz de dar uma

resposta inicial, no sentido de afirmar que o funcionamento autoritário dos espaços

pode ser subvertido por práticas em sentido oposto, valorizando a democracia e a

construção mais coletiva dos objetivos, normas etc.

Porém, apesar desta valorização de uma dimensão participativa, em todas as

séries e turmas houve, em alguma medida, preocupação com a vigilância sobre os

posicionamentos  dos  estudantes.  Estudantes  perguntaram  se  o  que  diziam  ou

escreviam seria  mostrado à direção da escola e o fato de os questionários não

serem identificados os tranquilizou. Isso demonstra uma preocupação relevante com

um autoritarismo punitivo, em que fica posta, também, a insuficiência das instâncias

democráticas na escola. Em todas as séries este problema foi levantado, ainda que

nas turmas de 1º ano isso tenha demorado bem mais a ser abertamente dito. Se, por

um lado, é óbvia a menor experiência dos estudantes da 1ª série com o colégio,

foram  estes  os  que  demonstraram  maior  familiaridade  com  as  noções  de

autoritarismo  e  de  democracia,  com  menores  dificuldades  para  compreender  e

operar com as noções, especialmente nos momentos de respostas no questionário,

o que se diferencia das dificuldades que as turmas das séries seguintes tiveram com

estas duas noções.

Os estudantes, portanto, não veem no C.E. Olga Benário Prestes um colégio

perfeito. Entendem que existem qualidades e uma posição de referência, justificada

amplamente pela estrutura física, pela qualidade dos momentos formais de ensino e

aprendizagem e, como reafirmaremos, também pelo funcionamento centralizado e

autoritário  (APÊNDICE  2.20).  Ao  mesmo  tempo,  identificam  problemas  e

insatisfações, que foram mais variados, difusos, do que as qualidades positivas: o

autoritarismo,  as  restrições  ao  uso  pleno  das  estruturas  físicas  do  colégio,
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determinados  problemas  com  regras  e  a  ineficácia  (intencional  ou  não)  dos

mecanismos  de  representação  dos  estudantes  foram  bastante  citados  nos

questionários e/ou nos debates (APÊNDICES 2.2, 2.3, 2.11, 2.12).

Por fim, como último objetivo específico deste trabalho, esteve a verificação

da hipótese de que a comunidade escolar entende o autoritarismo no colégio como

característica positiva, que colabora para a qualidade da estrutura, das relações de

ensino e aprendizagem e disciplina. As respostas dos questionários identificaram

esta relação com um percentual expressivo, porém não absolutamente majoritário

como na hipótese inicial: enquanto parcela ligeiramente superior à maioria afirmava

a possibilidade de uma escola boa e autoritária  nos questionários  (respondendo

“Sim” ou “Talvez / Parcialmente”, APÊNDICE 2.7), parcela consideravelmente menor

afirmava  categoricamente  esta  característica  (afirmando  “Sim”,  APÊNDICE  2.7).

Entretanto, na conversa com as turmas, a percepção se aproximou mais da hipótese

inicial, causando a impressão de que parcela mais representativa dos estudantes

pensava desta forma.

A defesa do autoritarismo, no sentido da valorização de imposição de regras e

posturas unilaterais como forma de promover qualidade, existiu em todas as turmas

e séries,  especialmente no 3º  ano,  coexistindo com uma preocupação com esta

prática, no sentido das restrições a discussão das questões, da prática de injustiça e

de tratamentos grosseiros. Foram as turmas desta série que demonstraram menos

preocupação  com  regras  rígidas,  associando  sua  insistência  com  a  crítica  ao

autoritarismo mais  por  uma questão pessoal  do  que por  uma de postura  ou de

projeto de escola. Enquanto foi muito representativa a percepção do autoritarismo

como  um  caminho  para  melhor  funcionamento,  organização  e  aprendizado  no

colégio foram também representativas preocupações com relação à democracia não

consolidada nos mecanismos de representação e com a centralização excessiva

que havia na figura da diretora geral do colégio.

Assim, ficou evidente uma percepção de qualidade do colégio, atrelada a este

autoritarismo  em  parcela  significativa  dos  estudantes,  tanto  nos  questionários

(APÊNDICES 2.1, 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 2.16, 2.19) quanto, de forma mais clara, nos

debates.  A posição  construída  e  conscientemente  defendida  é  a  de  que  o  bom

colégio impõe disciplina: a lógica passou pela organização do ambiente e redução

de atitudes de indisciplina. Discutir esta concepção de forma mais direta, específica

e profunda é uma prática  que se faz necessária,  especialmente  considerando a
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reflexão sobre referenciais de qualidade para a educação formal.

Assim,  os  debates  finais  elucidaram  mais  a  questão,  especialmente  nas

turmas  de  3º  ano.  Boa  parte  dos  problemas  citados  pelos  estudantes  como

problemas de autoritarismo foram, posteriormente, explicados por eles por um lado

pessoal, diante de práticas no tratamento para com os estudantes e neste convívio,

e não por restrições contra o autoritarismo como prática de forma geral. Ou seja,

com a mudança de direção geral, os estudantes continuam esperando e valorizando

em medida significativa práticas deste tipo,  ainda que exista  expectativa por  um

tratamento  diferente:  não  distante  da  imposição  rígida  de  regras  que  possa  se

utilizar  de práticas autoritárias,  mas mais distante dos problemas de convivência

enfrentados.  Neste sentido,  a discussão da verificação desta hipótese se mostra

importante possibilidade neste e em outros espaços escolares, ao mesmo tempo

que  permite  afirmar  que  o  autoritarismo  vem sendo  entendido  pelos  estudantes

como  prática  inerente  à  nossa  sociedade,  uma  vez  que  se  reproduz  nos  mais

diversos ambientes e contextos,  inclusive, no colégio.  Sobre esta prática, todo o

processo pedagógico desenvolvido neste projeto conduz ao entendimento de que os

estudantes a valorizam positivamente.

A conjunção de objetivos deste trabalho e o processo desenvolvido junto aos

estudantes levam, também, à possibilidade de nos aproximarmos da  perspectiva

que intitula este trabalho: a escola que temos  versus a escola que queremos.  As

posições das turmas foram mais claras com relação à “escola que temos”,  mas

abriram margem também a conclusões e deduções sobre a “escola que queremos”.

Assim, o colégio foi caracterizado como um local onde a vivência é percebida de

forma positiva, apesar de não ter objetivos e funcionamento diretamente conectados

à promoção da cidadania (de acordo com a percepção dos estudantes, a formação

escolar  contribui  indiretamente  para  práticas  futuras  de  cidadania)  e  de  ser

comparável  a  uma  estrutura  fabril  (e  de  mercado).  Ao  mesmo  tempo,  foi

demonstrada uma expectativa de que o colégio seja preocupado com a manutenção

de um ambiente organizado e propício ao ensino e à aprendizagem através de uma

postura  autoritária,  que  garanta  disciplina.  Além  disso,  há  demanda  por  um

funcionamento que, apesar de autoritário, possua espaços legítimos e eficazes de

representação  dos  estudantes:  esta  afirmação  se  fundamenta  nas  recorrentes

críticas à função e atuação do grêmio escolar e dos representantes de turmas, sem

menção a outros mecanismos possíveis existentes, e na afirmação de que o colégio
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não funciona de forma absolutamente autoritária ou absolutamente democrática. A

percepção de que a escola não é capaz de atender às expectativas dos estudantes

e da sociedade aponta também para a demanda por uma escola que possa garantir

acesso à universidade e uma inserção de mais qualidade nos mercados de trabalho:

vale destacar que esta posição foi colocada apesar do incômodo da comparação

dos estudantes com a mercadoria da escola para o mercado.

A posição construída e conscientemente defendida é a de que o bom colégio

impõe disciplina.  Esta  reflexão não  passou prioritariamente  pelos  conhecimentos

construídos no colégio e nas aulas e/ou pela sua metodologia de trabalho, ainda que

isto tenha sido representado nas respostas dos questionários de forma associada,

inclusive,  à  valorização  do  autoritarismo.  Diferente  disso,  a  lógica  passou  pela

organização do ambiente e redução de atitudes de indisciplina, mesmo diante das

críticas pessoais dos estudantes à direção geral do colégio e a colocações sobre a

necessidade de restringir ou reduzir posturas autoritárias. Esta posição é colocada

diante de uma sociedade complexa e contraditória onde a comunidade escolar se

insere e, por isso, demonstrou não ser mais possível, afirmar categoricamente que

os  estudantes  se  contradiziam  com  relação  à  qualidade  da  escola  e  ao

autoritarismo. Ou seja, na análise dos dados tabulados, ficou claro que uma parcela

relevante dos estudantes afirmou em sequência que a escola era boa (ou muito

boa), que era autoritária e que escolas autoritárias não podem ser boas (ou que

democracia  é  fundamental  para  uma boa escola).  Esta  aparente  contradição foi

relativizada,  principalmente,  pelas  turmas  de  1º  ano  mas,  em  menor  medida,

também  pelas  de  2º  e  3º:  sua  resposta  a  esta  possível  contradição  remetia  à

possibilidade de ver a situação como um colégio onde há determinados níveis de

democracia e de autoritarismo e que, nestas referências, era possível considerá-lo

bom, autoritário e, às vezes ao mesmo tempo, democrático.

É possível, portanto, visualizar um processo de construção das referências de

qualidade  para  um colégio,  que merecem aprofundamento  e  debate,  diante  dos

entendimentos percebidos nos questionários e nas falas dos estudantes. Percebe-se

a valorização de uma escola de regras rígidas, no sentido de garantir  disciplina,

organização  e  o  cumprimento  amplo  destas  regras  como  o  caminho  para  uma

educação  formal  de  qualidade,  ainda  que,  para  tal,  sejam necessárias  medidas

autoritárias, que acabam por  restringir  a vontade e mecanismos de participação.

Significa dizer que é interessante à comunidade uma postura autoritária, em vez de
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democrática em nome da qualidade, nestas referências.

Esta  construção  se  coloca  no  sentido  de  favorecer  as  expectativas  dos

estudantes frente à escola. Projetos pessoais que giram em torno de uma rápida

absorção pelo mercado de trabalho após o término do ensino médio ou do acesso à

universidade possuem mais espaço nas reflexões dos estudantes,  especialmente

entre os de 3º ano. É neste sentido, onde a formação para a cidadania é levemente

menos valorizada, que os estudantes atribuíram grande importância à construção de

conhecimentos  que  possam  colaborar  para  estes  dois  objetivos  principais,  bem

como uma escola que se insira neste projeto: posturas autoritárias da escola, de

acordo com as turmas, podem trazer um ambiente de ensino e aprendizagem mais

ordenado e se aproximar de atitudes enfrentadas na vida fora da escola. Este tipo de

prática poderia contribuir para um melhor “ensino”, nas palavras dos estudantes, o

que podemos entender como relações de ensino e aprendizagem mais ordenadas,

que contribuam para melhor desenvolvimento de habilidades e competências, como

no  Currículo  Mínimo  da  rede,  e  da  construção  de  saberes  sobre  os  conteúdos

curriculares.

Assim, o C.E. Olga Benário Prestes é reconhecido como referência na rede

estadual, ao mesmo tempo em que a educação pública é reconhecida como falha.

Os  estudantes  projetam  uma  escola  que  possa  atender  às  suas  expectativas

pessoais para com sua escolarização, ainda que não exista, no contexto atual, a

perspectiva de uma formação que realmente atenda aos objetivos e necessidades

refletidos  nos  questionários  (APÊNDICES  2.13,  2.14,  2.15  E  2.19).  Isso  fica

claramente exemplificado especialmente nas discussões com o 2º ano e 3º ano, mas

presente também na outra série em menor medida, quando os estudantes afirmam

que não consideram o colégio um espaço de exercício e construção de cidadania e

quando  afirmam que a  escola  pública  também não é  eficaz  para  demandas  da

sociedade.  Situação  ampla  do  sistema  educacional,  onde  direitos  a  educação

pública de qualidade ficam marginalizados, e, também, particular do colégio, onde os

alunos não percebem a materialização de espaços efetivos de participação ou das

suas expectativas de formação. Parte do sistema de educação pública, o colégio se

destaca  como  referencial  de  qualidade  dentro  deste  universo,  sem,  porém,  ser

suficiente: os estudantes reconhecem que este processo não é por acaso, mas uma

construção, um projeto de sociedade que perpetua poderes e desigualdades.

Dentro desta reflexão sobre a educação pública, merece destaque a questão
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da  estrutura  física.  Nas  respostas  dos  estudantes  se  notabilizou  bastante  a

valorização  deste  aspecto  da  escola,  destoante  da  realidade  ampla  da  rede

estadual,  ainda  que  parte  desta  estrutura  não esteja  plenamente  disponível  aos

estudantes. Ainda assim, a dimensão estrutural foi avaliada como importante, mas

não  fundamental  para  a  qualidade:  ou  seja,  os  estudantes  consideraram  a

possibilidade de  uma boa  escola  sem estrutura  adequada,  onde  as  dificuldades

seriam superadas pelo comprometimento pessoal dos envolvidos. Ainda que esta

discussão tenha existido de forma bastante periférica nas duas primeiras séries do

ensino médio, no 3º ano esta questão foi  bastante central,  diante do debate das

condições de produção das fábricas e das escolas, na lógica da produtividade, já

discutida.  Isso  nos  conduz ao  entendimento  de que,  neste  ponto,  a  escola  que

temos se aproxima da que queremos, já que os estudantes consideram suficiente a

estrutura da escola, mas demandam se apropriar mais dela.

Nas três séries, por vieses diferentes, ficou posta a importância de repensar a

escola  para  orientar  de  modo  reflexivo,  embasado,  o  projeto  que  queremos.  As

perspectivas que puderam ser vislumbradas sobre este projeto de escola através

das discussões realizadas não são definitivas e podem ser aprofundadas. A boa

visão e a perspectiva de Lugar com a qual os estudantes identificaram a escola

trouxe para a 1ª série  uma perspectiva menos crítica do que nas outras séries.

Entretanto, a dimensão da participação e da Topofilia como elementos de construção

e possível transformação do colégio na relação com outros espaços só pôde ser

feita numa ótica reflexiva sobre esta vivência. Da mesma forma, o entendimento de

que o colégio não garante espaços efetivos e institucionais de construção e prática

de cidadania (posição discutível, mas construída no debate) coloca a perspectiva de

pensar como caminhar para uma educação neste sentido, já que apesar de este não

ter sido o projeto mais valorizado, ele não foi negligenciado pelas turmas. Por fim, a

própria discussão com as turmas de 3º ano foi um processo de repensar a escola

através da comparação. As perspectivas de rigidez (entendida como importante para

a garantia de disciplina, principalmente) e flexibilidade (no sentido de dialogar com

os estudantes  abertamente  sobre  as  normas),  dos  métodos  de  avaliação  (onde

avaliações  no  sentido  da  memorização  foram  criticadas)  e  dos  objetivos  dos

estudantes e da instituição significam o próprio pensar sobre as perspectivas de

escola.

Para além das principais conclusões deste trabalho, que demonstram que os
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objetivos geral e específicos foram alcançados, culminando no apontamento de uma

avaliação da escola que temos e em apontamentos para a que queremos,  cabe

mencionar  ainda algumas outras  circunstâncias  relevantes.  Nos questionários  foi

possível verificar um aumento inesperado dos índices de respostas não dadas (“em

branco”) nas questões onde ficaria explícita uma crítica ao colégio ou a alguma de

suas características: especialmente as questões: “Qual a pior característica desta

escola?” (APÊNDICE 2.3) e “Que característica esta escola tem, mas não deveria

ter?”  (APÊNDICE  2.12).  Neste  momento,  as  hipóteses  pensadas  foram  a

possibilidade de que os estudantes estivessem com receio de responder ou de que

não se dispuseram a responder questões que, para eles, não eram tão claras quanto

as outras. Entretanto, nos debates com as turmas não foi possível verificar qualquer

destas possibilidades, diante da postura das turmas de afirmar que não sabiam o

que motivou este aumento no quantitativo de respostas em branco ou de não afirmar

nada sobre as duas hipóteses levantadas.

Esta questão aponta para outro destaque a ser feito: ainda que o questionário

e a tabulação das impressões levantadas sejam um recurso tradicionalmente de

pesquisa acadêmica, um trabalho com uma orientação exclusivamente acadêmica

poderia  avaliar  e  produzir  resultados  de  forma  mais  referenciada  e  rigorosa.

Entretanto, cabe levantar novamente o valor da utilização destes mecanismos como

subsídio à discussão e construção de conhecimentos sobre o colégio no chão da

sala de aula, destacando seu valor pedagógico quando tomado de forma integrada

aos procedimentos de discussão introdutória, produção de trabalhos, discussão dos

trabalhos, levantamento / tabulação dos dados e, por fim, retomada da discussão à

luz dos resultados produzidos e das referências da Geografia.

Diante desta limitação dos momentos de discussão final,  vale destacar  os

debates  foram  os  momentos  mais  produtivos  do  processo.  Ainda  que  os

questionários tenham sido importantes pelo volume de perguntas e respostas, foram

os debates posteriores que os balizaram, verificaram e relativizaram. Ainda que os

trabalhos de produção de texto tenham grande relevância, inclusive pelo fato de ter

sido atribuída a eles uma nota para a média bimestral  e pelo fato de que foram

instrumentos  que  apontaram  caminhos  para  a  continuidade  da  discussão

(potencialidades  fragilidades,  situações  que  mereciam  maior  discussão),  a

centralidade da proposta  não recaiu  neles.  Foi  no  contato  direto  que as  turmas

demonstraram participação mais efetiva: nelas, com esta participação, foi possível
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tentar  mitigar  a  precariedade  nas  associações  textuais  entre  as  temáticas  e  a

experiência da escola; nelas, o potencial  pedagógico do uso de um questionário

padronizado para discutir e produzir dados sobre o colégio foi colocado; e no último

momento, a interpretação pessoal dos questionários foi posta à prova, recolocando

em pauta, ao mesmo tempo, as temáticas iniciais com vistas à conclusão. A estas

últimas  considerações,  se  soma  o  fato  de  que  os  momentos  de  discussão

conseguiram  atingir  ao  maior  quantitativo  de  estudantes,  já  que  nem  todos

entregaram ou fizeram seus questionários e trabalhos escritos. Assim, espaços de

livre debate, posicionamento e discussão eram uma demanda dos estudantes que

foi,  de  alguma  forma,  tocada  pelo  processo  de  desenvolvimento  deste  projeto,

dentro do contexto do C.E. Olga Benário Prestes.
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APÊNDICES

1. MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO

QUESTIONÁRIO:
-Que nível de qualidade você atribui a esta escola? 
(   ) Muito ruim; (   ) Ruim; (   ) Razoável; (   ) Boa; (   )Muito Boa.
                                                                                                                                                          
-Qual a melhor característica desta escola?                                                               
-Qual a pior característica desta escola?                                                         
                                                                                                                                                          
-Você considera a estrutura física desta escola um fator relevante para seu aprendizado? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                                                                    
                                                                                                                                                          
-Você considera que os estudantes tem atenção em seus interesses e demandas nesta
escola? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
                                                                                                                                                          
-Você considera esta escola democrática? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
-Você considera esta escola autoritária? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
                                                                                                                                                          
-Você considera que uma escola democrática pode ser boa? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
-Você acredita que uma escola autoritária pode ser boa? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
                                                                                                                                                          
-Você considera a democracia fundamental para o funcionamento de uma boa escola?
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
                                                                                                                                                          
-Que característica esta escola não tem, mas deveria ter?                                                               
-Que característica esta escola tem, mas não deveria ter?                                                               
                                                                                                                                                                       
-Você considera fundamental que a escola pública prepare o estudante para o mercado de
trabalho?
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
                                                                                                                                                          
-Você  considera  fundamental  que  a  escola  pública  prepare  o  estudante  para  a
Universidade?
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
                                                                                                                                                          
-Você considera fundamental que a escola pública prepare o estudante para a cidadania e
a vida democrática? 
(   ) Sim; (   )Não; (   )                                                                
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2. APRESENTAÇÃO, FEITA AOS ESTUDANTES, DA TABULAÇÃO DA 

RESPOSTAS AOS QUESTIONÁRIOS.

2.1. QUE NÍVEL DE QUALIDADE VOCÊ ATRIBUI A ESTA ESCOLA?

110

Que nivel de qualidade você atribui a esta escola? 3016 3017 3º ANO %
Muito Ruim 1 1 3,4%
Ruim 1 1 3,4%
Razoável 2 6 8 27,6%
Boa 5 12 17 58,6%
Muito Boa 1 1 2 6,9%

8 21 29 100,0%

Que nivel de qualidade você atribui a esta escola? 1013 1014 1º ANO %
Muito Ruim 0 0,0%
Ruim 0 0,0%
Razoável 0 0,0%
Boa 6 10 16 59,3%
Muito Boa 7 4 11 40,7%

13 14 27 100,0%

Que nivel de qualidade você atribui a esta escola? 2022 2023 2º ANO %
Muito Ruim 0 0,0%
Ruim 0 0,0%
Razoável 5 2 7 25,9%
Boa 9 7 16 59,3%
Muito Boa 2 2 4 14,8%

16 11 27 100,0%
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2.2. QUAL A MELHOR CARACTERÍSTICA DESTA ESCOLA?
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Qual a melhor característica desta escola? TOTAL %
Não respondeu 13 13,8%
Estrutura física 37 39,4%
Qualidade do ensino / dos professores 29 30,9%
Bom/Ótimo Ambiente 5 5,3%
Organização / pontualidade 3 3,2%
O horário destinado ao futebol 1 1,1%
Disposição em ajudar 1 1,1%
Comida 1 1,1%
Projetos 1 1,1%
Disciplina 1 1,1%
Nenhuma 1 1,1%
Também passa cultura 1 1,1%

94 100,0%

Qual a melhor característica desta escola? 1013 1014 1º ANO %
Não respondeu 2 5 7 20,0%
Estrutura física 5 5 10 28,6%
Qualidade do ensino / dos professores 6 7 13 37,1%
Organização / pontualidade 3 3 8,6%
Disciplina 1 1 2,9%
Também passa cultura 1 1 2,9%

17 18 35 100,0%

Qual a melhor característica desta escola? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 4 1 5 17,9%
Estrutura física 7 4 11 39,3%
Qualidade do ensino / dos professores 5 3 8 28,6%
Bom/Ótimo Ambiente 2 2 7,1%
O horário destinado ao futebol 1 1 3,6%
Disposição em ajudar 1 1 3,6%

16 12 28 100,0%

Qual a melhor característica desta escola? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 1 1 3,2%
Estrutura física 5 11 16 51,6%
Qualidade do ensino / dos professores 2 6 8 25,8%
Bom/Ótimo Ambiente 1 2 3 9,7%
Comida 1 1 3,2%
Projetos 1 1 3,2%
Nenhuma 1 1 3,2%

10 21 31 100,0%



2.3. QUAL A PIOR CARACTERÍSTICA DESTA ESCOLA?
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Qual a pior característica desta escola? TOTAL %
Não respondeu 19 22,9%
A diretora / a direção¹ 18 21,7%
Regras excessivamente rígidas² 10 12,0%
Falta de Comunicação, Informação ou Organização 10 12,0%
Não uso ou mau uso de equipamentos dos quais a escola dispõe³ 6 7,2%

5 6,0%
Falta de zêlo ou Má conduta dos estudantes 4 4,8%
Método de ensino / aprendizado insuficiente 2 2,4%
Falta de atividades 2 2,4%
Projeto Anual e projetos bimestrais interdisciplinares 2 2,4%
Fim do horário destinado ao futebol 1 1,2%
Localização 1 1,2%
Nenhuma 1 1,2%
Falta de ética 1 1,2%
Aula de Resolução de Problemas Matemáticos 1 1,2%

83 100,0%

Falta de Democracia4

Qual a pior característica desta escola? 1013 1014 1º ANO %
Não respondeu 4 6 10 40,0%
Regras excessivamente rígidas¹ 5 1 6 24,0%
Falta de Comunicação, Informação ou Organização 4 4 16,0%
Falta de zêlo ou Má conduta dos estudantes 2 2 8,0%
Localização 1 1 4,0%
Nenhuma 1 1 4,0%
Falta de ética 1 1 4,0%

12 13 25 100,0%

Qual a pior característica desta escola? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 5 3 8 27,6%
A diretora / a direção¹ 3 2 5 17,2%
Regras excessivamente rígidas² 2 2 6,9%
Não uso ou mau uso de equipamentos dos quais a escola dispõe³ 1 1 2 6,9%

1 3 4 13,8%
Falta de zêlo ou Má conduta dos estudantes 2 2 6,9%
Método de ensino / aprendizado insuficiente 1 1 3,4%
Falta de atividades 1 1 3,4%
Projeto Anual e projetos bimestrais interdisciplinares 2 2 6,9%
Fim do horário destinado ao futebol 1 1 3,4%
Aula de Resolução de Problemas Matemáticos 1 1 3,4%

18 11 29 100,0%

Falta de Democracia4

Qual a pior característica desta escola? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 1 1 3,6%
A diretora / a direção¹ 13 13 46,4%
Regras excessivamente rígidas² 1 1 2 7,1%
Falta de Comunicação, Informação ou Organização 4 2 6 21,4%
Não uso ou mau uso de equipamentos dos quais a escola dispõe³ 2 2 4 14,3%

1 1 3,6%
Método de ensino / aprendizado insuficiente 1 1 3,6%

8 20 28 100,0%

Falta de Democracia4



2.4.  VOCÊ CONSIDERA A ESTRUTURA FÍSICA DESTA ESCOLA RELEVANTE

PARA SEU APRENDIZADO?
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69; 83%

11; 13%
3; 4%

Você considera a estrutura física desta escola 
um fator relevante para seu aprendizado?

Sim

Não

Talvez / 
Parcialmente

3016 3017 3º ANO %
Sim 5 18 23 79,3%
Não 1 3 4 13,8%
Talvez / Parcialmente 2 2 6,9%

8 21 29 100,0%

Você considera a estrutura física desta escola um fator relevante 
para seu aprendizado?

1013 1014 1º ANO %
Sim 10 13 23 85,2%
Não 3 1 4 14,8%

13 14 27 100,0%

Você considera a estrutura física desta escola um fator relevante 
para seu aprendizado?

2022 2023 2º ANO %
Sim 14 9 23 85,2%
Não 1 2 3 11,1%
Talvez / Parcialmente 1 1 3,7%

16 11 27 100,0%

Você considera a estrutura física desta escola um fator relevante 
para seu aprendizado?



2.5.  VOCÊ  CONSIDERA  QUE  OS  ESUDANTES  TEM  ATENÇÃO  EM  SEUS

INTERESSES E DEMANDAS NESTA ESCOLA?

114

2; 2% 22; 27%

36; 44%

11; 13%

11; 13%

Você considera que os estudantes tem atenção 
em seus interesses e demandas nesta escola?

Não respondeu

Sim

Não

Parcialmente

Entenderam a 
questão como 
desinteresse 
dos estudantes

1013 1014 1º ANO %
Sim 4 8 12 46,2%
Não 4 2 6 23,1%
Parcialmente 2 2 7,7%
Entenderam a questão como desinteresse dos estudantes 5 1 6 23,1%

13 13 26 100,0%

Você considera que os estudantes tem atenção em seus interesses 
e demandas nesta escola?

2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 1 1 2 7,4%
Sim 2 1 3 11,1%
Não 10 5 15 55,6%
Parcialmente 3 2 5 18,5%
Entenderam a questão como desinteresse dos estudantes 2 2 7,4%

16 11 27 100,0%

Você considera que os estudantes tem atenção em seus interesses 
e demandas nesta escola?

3016 3017 3º ANO %
Sim 1 6 7 24,1%
Não 4 11 15 51,7%
Parcialmente 1 3 4 13,8%
Entenderam a questão como desinteresse dos estudantes 2 1 3 10,3%

8 21 29 100,0%

Você considera que os estudantes tem atenção em seus interesses 
e demandas nesta escola?



2.6. VOCÊ CONSIDERA ESTA ESCOLA AUTORITÁRIA?
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2; 2%

69; 82%

7; 8%

6; 7%

Você considera esta escola autoritária?

Não respondeu

Sim

Não

Parcialmente

Você considera esta escola autoritária? 1013 1014 1º ANO %
Sim 9 12 21 75,0%
Não 1 2 3 10,7%
Parcialmente 4 4 14,3%

14 14 28 100,0%

Você considera esta escola autoritária? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 1 1 3,4%
Sim 8 18 26 89,7%
Não 2 2 6,9%

8 21 29 100,0%

Você considera esta escola autoritária? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 1 1 3,7%
Sim 15 7 22 81,5%
Não 1 1 2 7,4%
Parcialmente 2 2 7,4%

16 11 27 100,0%



2.7. VOCÊ CONSIDERA QUE UMA ESCOLA AUTORITÁRIA PODE SER BOA?
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4; 5%

27; 33%

36; 43%

16; 19%

Você considera que uma escola autoritária pode ser boa?

Não respondeu

Sim

Não

Parcialmente

Você considera que uma escola autoritária pode ser boa? 1013 1014 1º ANO %
Sim 6 5 11 40,7%
Não 6 6 12 44,4%
Parcialmente 1 3 4 14,8%

13 14 27 100,0%

Você considera que uma escola autoritária pode ser boa? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 3 3 11,1%
Sim 7 0 7 25,9%
Não 6 5 11 40,7%
Parcialmente 3 3 6 22,2%

16 11 27 100,0%

Você considera que uma escola autoritária pode ser boa? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 1 1 3,4%
Sim 3 6 9 31,0%
Não 3 10 13 44,8%
Parcialmente 2 4 6 20,7%

8 21 29 100,0%



2.8. VOCÊ CONSIDERA ESTA ESCOLA DEMOCRÁTICA?
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3; 4%
25; 30%

51; 61%

4; 5%

Você considera esta escola democrática?

Não 
respondeu

Sim

Não

Parcialmente

Você considera esta escola democrática? 1013 1014 1º ANO %
Sim 1 9 10 37,0%
Não 12 5 17 63,0%

13 14 27 100,0%

Você considera esta escola democrática? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 1 1 3,7%
Sim 6 4 10 37,0%
Não 9 6 15 55,6%
Parcialmente 1 1 3,7%

16 11 27 100,0%

Você considera esta escola democrática? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 1 1 2 6,9%
Sim 3 2 5 17,2%
Não 4 15 19 65,5%
Parcialmente 3 3 10,3%

8 21 29 100,0%



2.9. VOCÊ CONSIDERA QUE UMA ESCOLA DEMOCRÁTICA PODE SER BOA?
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Você considera que uma escola democrática pode ser boa?

Sim

Não

Parcialmente

Você considera que uma escola democrática pode ser boa? 1013 1014 1º ANO %
Sim 8 12 20 74,1%
Não 3 2 5 18,5%
Parcialmente 2 2 7,4%

13 14 27 100,0%

Você considera que uma escola democrática pode ser boa? 2022 2023 2º ANO %
Sim 12 9 21 77,8%
Não 1 1 3,7%
Parcialmente 4 1 5 18,5%

16 11 27 100,0%

Você considera que uma escola democrática pode ser boa? 3016 3017 3º ANO %
Sim 5 18 23 79,3%
Não 2 1 3 10,3%
Parcialmente 1 2 3 10,3%

8 21 29 100,0%



2.10. VOCÊ  CONSIDERA  A  DEMOCRACIA  FUNDAMENTAL  PARA  O

FUNCIONAMENTO DE UMA BOA ESCOLA?
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1; 1%

72; 87%

4; 5%
6; 7%

Você considera a democracia fundamental 
para o funcionamento de uma boa escola?

Não 
respondeu

Sim

Não

1013 1014 1º ANO %
Sim 9 12 21 77,8%
Não 1 2 3 11,1%
Parcialmente 3 3 11,1%

13 14 27 100,0%

Você considera a democracia fundamental para o funcionamento 
de uma boa escola?

2022 2023 2º ANO %
Sim 15 11 26 96,3%
Parcialmente 1 1 3,7%

16 11 27 100,0%

Você considera a democracia fundamental para o funcionamento 
de uma boa escola?

3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 1 1 3,4%
Sim 5 20 25 86,2%
Não 1 1 3,4%
Parcialmente 2 2 6,9%

8 21 29 100,0%

Você considera a democracia fundamental para o funcionamento 
de uma boa escola?



2.11. QUE CARACTERÍSTICA ESTA ESCOLA NÃO TEM, MAS DEVERIA TER?
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Que característica esta escola não tem, mas deveria ter? TOTAL %
Não respondeu 27 31,0%
Democracia 19 21,8%
Projetos / aulas extras¹ 13 14,9%
Boa Comunicação, Informação, Organização 7 8,0%
Uso dos laboratórios e da piscina para atividades² 7 8,0%
Bom tratamento aos estudantes³ 3 3,4%

3 3,4%
Ensino de qualidade / Bom método de ensino 2 2,3%
Mais liberdade e direitos aos estudantes 2 2,3%
Zêlo 1 1,1%

1 1,1%
Armários para os estudantes 1 1,1%
Melhor cardápio 1 1,1%

87 100,0%

Bom grêmio escolar e mecanismos efetivos de participação4

Flexibilização dos horários5

Que característica esta escola não tem, mas deveria ter? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 5 4 9 32,1%
Democracia 3 3 10,7%
Projetos / aulas extras¹ 7 7 25,0%
Boa Comunicação, Informação, Organização 1 1 3,6%
Uso dos laboratórios e da piscina para atividades² 1 1 3,6%
Bom tratamento aos estudantes³ 1 1 3,6%

1 1 3,6%
Ensino de qualidade / Bom método de ensino 1 1 3,6%
Mais liberdade e direitos aos estudantes 1 1 3,6%

1 1 3,6%
Armários para os estudantes 1 1 3,6%
Melhor cardápio 1 1 3,6%

17 11 28 100,0%

Bom grêmio escolar e mecanismos efetivos de participação4

Flexibilização dos horários5

Que característica esta escola não tem, mas deveria ter? 1013 1014 1º ANO %
Não respondeu 6 8 14 53,8%
Democracia 4 4 15,4%
Projetos / aulas extras¹ 2 2 4 15,4%
Boa Comunicação, Informação, Organização 3 3 11,5%
Zêlo 1 1 3,8%

13 13 26 100,0%

Que característica esta escola não tem, mas deveria ter? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 2 2 4 12,1%
Democracia 1 11 12 36,4%
Projetos / aulas extras¹ 1 1 2 6,1%
Boa Comunicação, Informação, Organização 1 2 3 9,1%
Uso dos laboratórios e da piscina para atividades² 6 6 18,2%
Bom tratamento aos estudantes³ 1 1 2 6,1%

1 1 2 6,1%
Ensino de qualidade / Bom método de ensino 1 1 3,0%
Mais liberdade e direitos aos estudantes 1 1 3,0%

8 25 33 100,0%

Bom grêmio escolar e mecanismos efetivos de participação4



2.12. QUE CARACTERÍSTICA ESTA ESCOLA TEM, MAS NÃO DEVERIA TER?
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Que característica esta escola tem, mas não deveria ter? TOTAL %
Não respondeu 39 44,8%
Autoritarismo¹ 19 21,8%
Rigidez excessiva 5 5,7%
Não utilizar a piscina e outras estruturas existentes 4 4,6%
Resolução de Problemas Matemáticos e/ou Ensino Religioso² 4 4,6%
Aulas chatas 2 2,3%
A diretora / a direção 2 2,3%
Cardápio inadequado 2 2,3%
Nenhuma 2 2,3%
O Projeto interdisciplinar anual: SAPEC 2 2,3%
Banheiro exclusivo para a diretora 1 1,1%
Falta de profissionalismo 1 1,1%
Atividades físicas que alunos não gostam 1 1,1%
Representantes de turma³ 1 1,1%

1 1,1%
Proibição de uso de celular 1 1,1%

87 100,0%

Burocracia na entrega de declarações4

Que característica esta escola tem, mas não deveria ter? 1013 1014 1º ANO %
Não respondeu 7 10 17 65,4%
Autoritarismo¹ 2 1 3 11,5%
Rigidez excessiva 3 3 11,5%
Nenhuma 2 2 7,7%
Atividades físicas que alunos não gostam 1 1 3,8%

13 13 26 100,0%

Que característica esta escola tem, mas não deveria ter? 2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 7 7 14 46,7%
Autoritarismo¹ 3 3 10,0%
Não utilizar a piscina e outras estruturas existentes 2 2 6,7%
Resolução de Problemas Matemáticos e/ou Ensino Religioso² 4 4 13,3%
Aulas chatas 1 1 3,3%
A diretora / a direção 1 1 3,3%
O Projeto interdisciplinar anual: SAPEC 2 2 6,7%
Representantes de turma³ 1 1 3,3%

1 1 3,3%
Proibição de uso de celular 1 1 3,3%

19 11 30 100,0%

Burocracia na entrega de declarações4

Que característica esta escola tem, mas não deveria ter? 3016 3017 3º ANO %
Não respondeu 3 5 8 25,8%
Autoritarismo¹ 2 11 13 41,9%
Rigidez excessiva 2 2 6,5%
Não utilizar a piscina e outras estruturas existentes 2 2 6,5%
Aulas chatas 1 1 3,2%
A diretora / a direção 1 1 3,2%
Cardápio inadequado 2 2 6,5%
Banheiro exclusivo para a diretora 1 1 3,2%
Falta de profissionalismo 1 1 3,2%

8 23 31 100,0%



2.13.  VOCÊ CONSIDERA FUNDAMENTAL QUE A ESCOLA PÚBLICA PREPARE

O ESTUDANTE PARA O MERCADO DE TRABALHO?

122

1; 1%

78; 94%

4; 5%

Você considera fundamental que a escola pública
 prepare o estudante para o mercado de trabalho?

Não 
respondeu

Sim

Não

1013 1014 1º ANO %
Sim 12 12 24 88,9%
Não 1 2 3 11,1%

13 14 27 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para o mercado de trabalho?

2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 1 1 3,7%
Sim 15 10 25 92,6%
Não 1 1 3,7%

16 11 27 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para o mercado de trabalho?

3016 3017 3º ANO %
Sim 8 21 29 100,0%
Não 0 0,0%

8 21 29 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para o mercado de trabalho?



2.14.  VOCÊ CONSIDERA FUNDAMENTAL QUE A ESCOLA PÚBLICA PREPARE

O ESTUDANTE PARA A UNIVERSIDADE?
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1; 1%

76; 92%

6; 7%

Você considera fundamental que a escola pública
 prepare o estudante para a Universidade?

Não 
respondeu

Sim

Não

1013 1014 1º ANO %
Sim 12 12 24 88,9%
Não 1 2 3 11,1%

13 14 27 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para a Universidade?

2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 1 1 3,7%
Sim 14 10 24 88,9%
Não 2 2 7,4%

16 11 27 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para a Universidade?

3016 3017 3º ANO %
Sim 8 20 28 96,6%
Não 1 1 3,4%

8 21 29 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para a Universidade?



2.15.  VOCÊ CONSIDERA FUNDAMENTAL QUE A ESCOLA PÚBLICA PREPARE

O ESTUDANTE PARA A CIDADANIA E A VIDA DEMOCRÁTICA?

124

1; 1%

75; 90%

6; 7%

1; 1%

Você considera fundamental que a escola pública prepare
 o estudante para a cidadania e a vida democrática?

Não respondeu

Sim

Não

Parcialmente

1013 1014 1º ANO %
Sim 10 13 23 85,2%
Não 2 1 3 11,1%
Parcialmente 1 1 3,7%

13 14 27 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para a cidadania e a vida democrática?

2022 2023 2º ANO %
Não respondeu 1 1 3,7%
Sim 15 10 25 92,6%
Não 1 1 3,7%

16 11 27 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para a cidadania e a vida democrática?

3016 3017 3º ANO %
Sim 7 20 27 93,1%
Não 1 1 2 6,9%

8 21 29 100,0%

Você considera fundamental que a escola pública prepare o 
estudante para a cidadania e a vida democrática?



2.16.  ATRIBUEM QUALIDADE “BOA” OU “MUITO BOA, MAS AFIRMAM QUE A

ESCOLA É AUTORITÁRIA E QUE, POR ISSO, NÃO PODERIA SER BOA.
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TOTAL %

22 26,5%
83 100,0%

Atribuem qualidade “boa” ou “muito boa”, mas afirmam que a 
escola é autoritária e que, por isso, não poderia ser boa.

1013 1014 1º ANO %

4 4 8 29,6%
27 100,0%

Atribuem qualidade “boa” ou “muito boa”, mas afirmam que a 
escola é autoritária e que, por isso, não poderia ser boa.

2022 2023 2º ANO %

3 4 7 25,9%
27 100,0%

Atribuem qualidade “boa” ou “muito boa”, mas afirmam que a 
escola é autoritária e que, por isso, não poderia ser boa.

3016 3017 3º ANO %

2 5 7 24,1%
29 100,0%

Atribuem qualidade “boa” ou “muito boa”, mas afirmam que a 
escola é autoritária e que, por isso, não poderia ser boa.



2.17.  AFIRMARAM QUE, AO MESMO TEMPO, A ESCOLA É DEMOCRÁTICA E

AUTORITÁRIA.

126

TOTAL %

21 25,3%
83 100,0%

Afirmaram que, ao mesmo tempo, a escola é democrática e 
autoritária.

1013 1014 1º ANO %

0 7 7 25,9%
27 100,0%

Afirmaram que, ao mesmo tempo, a escola é democrática e 
autoritária.

2022 2023 2º ANO %

5 3 8 29,6%
27 100,0%

Afirmaram que, ao mesmo tempo, a escola é democrática e 
autoritária.

3016 3017 3º ANO %

3 3 6 20,7%
29 100,0%

Afirmaram que, ao mesmo tempo, a escola é democrática e 
autoritária.



2.18.  AFIRMARAM EXPLICITAMENTE, AO MESMO TEMPO, QUE A ESCOLA É

AUTORITÁRIA E QUE ELA DEVERIA SER DEMOCRÁTICA

127

TOTAL %

22 26,5%
83 100,0%

Afirmaram explicitamente, ao mesmo tempo, que a escola é 
autoritária e que ela deveria ser democrática

1013 1014 1º ANO %

5 1 6 22,2%
27 100,0%

Afirmaram explicitamente, ao mesmo tempo, que a escola é 
autoritária e que ela deveria ser democrática

2022 2023 2º ANO %

1 3 4 14,8%
27 100,0%

Afirmaram explicitamente, ao mesmo tempo, que a escola é 
autoritária e que ela deveria ser democrática

3016 3017 3º ANO %

2 10 12 41,4%
29 100,0%

Afirmaram explicitamente, ao mesmo tempo, que a escola é 
autoritária e que ela deveria ser democrática



2.19.  SUGEREM QUE O AUTORITARISMO É, EM ALGUM NÍVEL TOLERÁVEL

OU  MESMO  DESEJÁVEL  EM  UMA  ESCOLA,  PARA  GARANTIR  SUA

QUALIDADE;  DEIXARAM  CLARO  QUE  O  AUTORITARISMO  NÃO  É  UMA

POSTURA DESEJÁVEL OU TOLERÁVEL.
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TOTAL %

47 56,6%

36 43,4%
83 100,0%

Sugerem que o autoritarismo é, em algum nível, tolerável ou 
mesmo desejável em uma escola, para garantir sua qualidade
Deixaram claro que o autoritarismo não é uma postura desejável 
ou tolerável.

1013 1014 1º ANO %

8 10 18 66,7%

5 4 9 33,3%
13 14 27 100,0%

Sugerem que o autoritarismo é, em algum nível, tolerável ou 
mesmo desejável em uma escola, para garantir sua qualidade
Deixaram claro que o autoritarismo não é uma postura desejável 
ou tolerável.

2022 2023 2º ANO %

10 4 14 51,9%

6 7 13 48,1%
16 11 27 100,0%

Sugerem que o autoritarismo é, em algum nível, tolerável ou 
mesmo desejável em uma escola, para garantir sua qualidade
Deixaram claro que o autoritarismo não é uma postura desejável 
ou tolerável.

3016 3017 3º ANO %

6 9 15 51,7%

2 12 14 48,3%
8 21 29 100,0%

Sugerem que o autoritarismo é, em algum nível, tolerável ou 
mesmo desejável em uma escola, para garantir sua qualidade
Deixaram claro que o autoritarismo não é uma postura desejável 
ou tolerável.



2.20.  ASSOCIARAM  DE  FORMA  EXPLÍCITA  E  DIRETA  A  “DIRETORA  /

“DIREÇÃO”  COM  IGNORÂNCIA  E/OU  AUTORITARISMO  EM  SUAS

JUSTIFICATIVAS.
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TOTAL %

11 47,8%
23 100,0%

Associaram de forma explícita e direta a “diretora” / “direção” 
com ignorância e/ou autoritarismo em suas justificativas

1013 1014 1º ANO %

1 1 2 33,3%
6 100,0%

Associaram de forma explícita e direta a “diretora” / “direção” 
com ignorância e/ou autoritarismo em suas justificativas

2022 2023 2º ANO %

2 2 4 80,0%
5 100,0%

Associaram de forma explícita e direta a “diretora” / “direção” 
com ignorância e/ou autoritarismo em suas justificativas

3016 3017 3º ANO %

1 4 5 41,7%
12 100,0%

Associaram de forma explícita e direta a “diretora” / “direção” 
com ignorância e/ou autoritarismo em suas justificativas


