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Resumo

A presente pesquisa de pós-doutoramento se configura metodologicamente como estudo de caso e
objetiva apresentar os fundamentos filosófico-pedagógicos presentes no modelo organizacional de
gestão democrática, de reorganização das estruturas educativas tradicionais e de desenvolvimento
profissional docente presentes na "Escola Projeto ncora”. As informações foram produzidas por meio
de entrevistas e observações participantes do ambiente escolar, leitura, análise e registro de artigos
científicos, referências bibliográficas, documentários fílmicos, páginas eletrônicas, documentos
referentes ao seu funcionamento, tais como Projeto Político Pedagógico – PPP, relatório de atividades
2015/2015. A referida escola atende atualmente mais de 200 crianças e jovens ofertando ensino
infantil a partir de 5 anos, Ensino fundamental I e II e Ensino Médio. Quanto a fundamentação teórica,
a pesquisa possui uma abordagem multirreferencial por considerar adequada à complexidade do
fenômeno a ser pesquisado. A problemática se insere a partir dos seguintes princípios: a)
reorganização das estruturas educativas tradicionais; b) gestão democrática como princípio
organizador da escola e das relações humanas; c) fundamentos de uma escola sem aula, sem turma,
sem série, sem prova; d) currículos transversais, personalizado e híbridos; e) associação intensa com
a comunidade e com o mundo; f) espaços de aprendizagens em detrimento de salas de aulas; g)
professores e alunos em processos de autonomia responsável e solidária; entre outros.

Palavras-chave: Metodologia de ensino; Gestão democrática; Escola inovadora.

Abstract

The present postdoctoral research is methodologically configured as a case study and aims to present
the philosophical-pedagogical foundations present in the organizational model of democratic
management, reorganization of traditional educational structures and professional teacher
development present in the "Escola Projeto ncora”. The information was produced through interviews
and observations of the school environment, reading, analyzing and recording scientific articles,
bibliographic references, film documentaries, electronic pages, documents related to its functioning,
such as the Political Project Pedagogical - PPP, activities report 2015/2015. The school currently
serves more than 200 children and youngsters offering children&39;s education from 5 years on,
Elementary School I and II and High School. Regarding the theoretical basis, the research has a
multireferential approach as it considers adequate to the complexity of the phenomenon to be
researched. The problem is based on the following principles: a) reorganization of traditional
educational structures; b) democratic management as an organizing principle of school and human
relations; c) fundamentals of a school without class, without class, without series, without proof; d)
transversal, personalized and hybrid curricula; e) intense association with the community and with the
world; f) learning spaces at the expense of classrooms; g) teachers and students in processes of
responsible and supportive autonomy; among others.

Key words: Teaching methodology; Democratic management; Innovative school.

Resumen
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La presente investigación de postdoctorado se configura metodológicamente como estudio de caso y
objetiva presentar los fundamentos filosófico-pedagógicos presentes en el modelo organizacional de
gestión democrática, de reorganización de las estructuras educativas tradicionales y de desarrollo
profesional docente presentes en la "Escola Projeto ncora”. Las informaciones fueron producidas por
medio de entrevistas y observaciones participantes del ambiente escolar, lectura, análisis y registro de
artículos científicos, referencias bibliográficas, documentales fílmicos, páginas electrónicas,
documentos referentes a su funcionamiento, tales como Proyecto Político Pedagógico - PPP, informe
de actividades 2015/2015. La referida escuela atiende actualmente a más de 200 niños y jóvenes
ofreciendo enseñanza infantil a partir de 5 años, Enseñanza fundamental I y II y Enseñanza Media. En
cuanto a la fundamentación teórica, la investigación posee un enfoque multirreferencial por considerar
adecuada a la complejidad del fenómeno a ser investigado. La problemática se inserta a partir de los
siguientes principios: a) reorganización de las estructuras educativas tradicionales; b) gestión
democrática como principio organizador de la escuela y de las relaciones humanas; c) fundamentos
de una escuela sin clase, sin clase, sin serie, sin prueba; d) currículos transversales, personalizados e
híbridos; e) asociación intensa con la comunidad y con el mundo; f) espacios de aprendizaje en
detrimento de aulas; g) profesores y alumnos en procesos de autonomía responsable y solidaria;
entre otros.

Palabras clave: Metodología de enseñanza; Gestión democrática; Escuela innovadora.

1. Introdução

A presente pesquisa refere-se ao estudo de caso "Escola Projeto ncora e seus processos de inovação
no modelo organizacional de gestão democrática e de reorganização das estruturas educativas
tradicionais" no sentido de entender quais fundamentos filosófico-pedagógicos alicerçam os trabalhos
pedagógicos dessa unidade de ensino. Enfim, buscaremos compreender os princípios fundamentais
teóricos-metodológicos no processo de gestão democrática e de reorganização das estruturas
educativas tradicionais referente à “Escola Projeto ncora”. A pesquisa está organizada para ser
desenvolvido em doze meses consecutivos, entre abril de 2018 a abril de 2019.

A "Escola Projeto ncora”, sediada no município de Cotia-SP, funciona desde 2012 e está integrada ao
Projeto ncora, sendo que este foi fundado em 23 de setembro de 1995 com a incumbência de
melhorar a realidade de crianças e adolescentes de baixa renda residentes no município de Cotia-SP
e região, propiciando, inicialmente, experiências culturais, artísticas, esportivas e educativas em
contraturno escolar e, portanto, complementares à educação formal, ofertando, também, creche,
educação infantil, cursos profissionalizantes e oficinas diversificadas.

O projeto ncora é uma Associação Civil de Desenvolvimento Social, beneficente, filantrópica e
cultural, de fins não econômicos e não lucrativos. A ONG – Organização Não Governamental Projeto
ncora já beneficiou mais de seis mil crianças, adolescentes em vulnerabilidade social e,
consequentemente, suas famílias ao longo de mais de vinte anos, em periferias dos municípios de
Cotia, São Paulo, Osasco, Carapicuíba e Embu das Artes.

Já a "Escola Projeto ncora” está integrada ao trabalho que se desenvolve na referida instituição,
sendo criada como uma escola privada, gratuita, que atende cerca de 200 crianças e jovens no
ensino escolar regular e se propõe desde a sua fundação em seu Projeto Político Pedagógico – PPP
a funcionar com “uma inovadora filosofia educacional, inspirada na Escola da Ponte de Portugal,
implantando um modelo organizacional de gestão democrática e uma reorganização das estruturas
educativas tradicionais”. É, justamente, a “inovadora filosofia educacional” que nos interessa
compreender.

O termo inovação na educação atualmente tem sido polisêmico e apropriado para diferentes posições
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políticas/sociais/econômicas. A compreensão do conceito, neste estudo, tem como base principal o
pensamento de Boaventura de Sousa Santos (2000, 1988) e as investigações de Cunha (2004, 2003).
A partir dessas referências, coompreendemos o conceito inovação como ruptura paradigmática.

Segundo seus gestores e seu projeto de funcionamento, o Projeto ncora agrega desenvolvimento
social e aprendizagem escolar básica, tendo como objetivos “contribuir à construção de cidadãos
conscientes de suas capacidades para coletivamente formar uma sociedade justa, equilibrada e
sustentável, a partir de uma prática educacional acolhedora e participativa na construção de
Comunidades de Aprendizagem.”.

Reforçando a importância deste estudo de caso, no ano passado, em 2017, a “Escola Projeto ncora”
iniciou suas atividades no Ensino médio e a partir de um estudo realizado e divulgado pelo MEC –
Ministério da Educação, a escola foi ranqueada como uma das 178 instituições criativas, legais e
inovadoras no Brasil. A escola atende atualmente "200 crianças oferecendo ensino infantil a partir de
5 anos, Educação fundamental I e II e Ensino Médio".

Da instituição a ser pesquisada serão analisados, seus parâmetros de funcionamento e seus
pressupostos filosóficos/pedagógicos ao mesmo tempo em que serão considerados artigos científicos,
documentários fílmicos, páginas eletrônicas, documentos referentes ao seu funcionamento, tais como
Projeto Político Pedagógico – PPP, relatório de atividades 2015/2015, entre outros. Ao lado destes
movimentos estão previstas visitas à unidade de ensino para trocas de experiências e observação do
cotidiano escolar, no sentido de entender e produzir conhecimento a respeito da inovadora filosofia
educacional defendida pela instituição, seus processos de gestão democrática, reorganização das
estruturas educativas tradicionais e de desenvolvimento profissional docente, em contraposição à
estruturas educativas tradicionais.

No último relatório de atividades (2014/2015) da instituição em estudo denominado “20 anos: vidas
em construção", seu presidente Walter Teixeira afirma que “o Projeto ncora é um caldeirão
efervescente de ideias, de ações práticas que se transformam em teorias." Interessa-nos, igualmente,
apreender e sistematizar essas teorias.

A organização da escola moderna e suas práticas de gestão, organização da sala de aula, sua
centralidade no conteúdo e no professor, na relativa passividade dos alunos, nos conteúdos
previamente definidos e padronizados e, consequentemente, nas suas avaliações também
padronizadas são objetos de pesquisas, estudos, que geram e geraram inúmeros artigos científicos e
produções de inúmeros formatos e tempos históricos. Neste sentido, para Imbernón (2001, p. 7) “a
instituição educativa evoluiu no decorrer do século XX, mas o fez sem romper as diretrizes que lhe
foram atribuídas em sua origem: centralista, transmissora, selecionadora, individualista...”.
Contrariamente, uma escola contemporânea que tem como objetivo e se propõe em seu trabalho
pedagógico a desenvolver práticas educacionais acolhedoras e participativas na construção de
comunidades de aprendizagens, nos autoriza a pressupor que rompe com as diretrizes atribuídas
historicamente à escola moderna e que o faz a partir do uso ou da criação de metodologias de ensino
denominadas ativas.

Temos como hipótese que a organização do trabalho pedagógico da unidade de ensino que nos
propomos a estudar não se encaixa em uma específica metodologia de ensino ou tendência
pedagógica já sistematizada e sim em princípios teóricos, filosóficos, metodológicos e, portanto,
políticos, fundamentalmente inovadores, híbridos e, daí não podem ser definidos oriundos ou
pertencentes a uma específica epistemologia do campo educacional. De outra parte, há fortes indícios
de que a referida unidade de ensino não se organiza nem desenvolve suas práticas pedagógicas
centrada nos conteúdos, em sua transmissão, seleção e reprodução e sim em valores sociais e éticos
que ao serem tomados como princípios fundamentais em seus desenvolvimentos coletivos fazem com
que os conteúdos, sejam escolares ou não, estejam submetidos a esses princípios.
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Entendemos que, o uso e/ou escolha de determinados métodos de ensino, de determinadas formas
de organização da escola ou mesmo do trabalho pedagógico implicam, conscientes ou não, assunção
de determinadas compreensões de mundo, de vida, de relações sociais e políticas. Cada
fundamentação teórica, cada princípio filosófico e pedagógico, pressupõe determinadas
compreensões de sociedade, de educação, de ensino, de relações humanas e de aprendizagem. Por
isso o interesse em compreender os fundamentos filosófico-pedagógicos que alicerçam os trabalhos
pedagógicos dessa unidade de ensino.

Neste sentido, segundo a coordenadora pedagógica da "Escola Projeto ncora”, a educadora Cláudia
dos Santos, em depoimento no documentário “Projeto ncora (Brasil) – Destino Educação – Escolas
Inovadoras”, a escola recebe muitas visitas e duas perguntas são recorrentes: “ – primeiro é onde
estão as crianças Como eles não ouvem barulho, não ouvem gritaria, não ouvem confusão, eles
perguntam, faltaram hoje E a gente, não! Está todo mundo aí. E a outra questão é querer entender, se
não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, o que é que tem Tem relação humana."
Assim, temos como pretensão contribuir com a discussão do sentido da escola na
contemporaneidade, para a necessidade de reorganização do modelo hegemônico de organização da
escola centrado no professor e na seleção, transmissão e reprodução de conteúdo homogêneos e
previamente definidos.

2. Referenciais metodológicos

A presente pesquisa, em andamento, tem natureza empírica e documental, com abordagem
qualitativa, por melhor se adequar ao objeto de estudo investigado, proporcionando análises
relacionais e fundamentadas. Trata-se de pesquisa exploratória, considerando seus objetivos, “por se
tratar de pesquisa em área pouco conhecida, em que o objetivo é explorar esta área e construir ou
fazer construir novas teorias a partir da situação” (VERGARA, 2007, p. 46). Já no entendimento de Gil
(2008), o foco principal de uma pesquisa exploratória está no desenvolvimento, no esclarecimento e
na modificação de conceitos, visando “a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores” (p.27).

Marconi e Lakatos (2003) afirmam que a pesquisa qualitativa e exploratória não refuta a análise
documental. Assim, essa é uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, caracterizada como
estudo de caso. Um estudo de caso, segundo Yin (2010), é a escolha para quem dispõe-se a
investigar um acontecimento “contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” (YIN, 2010, p.32).

Usamos de alguns instrumentos de produção de informações, registro e análise visando atingir os
objetivos dessa pesquisa. As informações foram produzidas por meio de entrevistas e observações
participantes do ambiente escolar, leitura, análise e registro de artigos científicos, referências
bibliográficas, documentários fílmicos, páginas eletrônicas, documentos referentes ao seu
funcionamento, tais como Projeto Político Pedagógico – PPP, relatório de atividades 2015/2015. As
informações foram registradas por computadores, smartphones, tablet, filmadora digital, gravador de
áudio digital em múltiplos tipos – áudio, audiovisual, textual, fotográfica e analisadas buscando
relaciona-las aos objetivos da pesquisa e aos pressupostos teóricos. Essa interpretação, relacionada
ao referencial teórico que norteia o estudo se dá para que se consiga associar equivalências e ou
discrepâncias, de modo a “compreender a natureza e a lógica das relações estabelecidas naquele
contexto.” (DUARTE, 2004, p.222).

Com o estudo de caso, a pesquisa consegue identificar aspectos gerais relacionados com situações
convergentes, pois se apoia numa atitude aberta e flexível por parte do pesquisador. Baseando-se no
princípio de que o pesquisador deve sempre se apoiar num referencial teórico atento a novos
aspectos que possam surgir ao longo do trabalho, a pesquisa a ser realizada valer-se-á de métodos e
técnicas de obtenção de informações conclusivas que evitam as generalizações do problema
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estudado. Portanto, a partir dos pressupostos metodológicos assumidos, a pesquisa volta-se também
para a análise documental das fontes primárias e secundárias levantadas. Para André (2013, p. 97)
os “estudos de caso podem ser usados em avaliação ou pesquisa educacional para descrever e
analisar uma unidade social, considerando suas múltiplas dimensões e sua dinâmica natural”.

Dessa maneira, os procedimentos metodológicos aqui traçados respondem à necessidade de
compreender e apresentar os fundamentos filosófico-pedagógicos presentes no modelo
organizacional de gestão democrática e de reorganização das estruturas educativas tradicionais
presentes na "Escola Projeto ncora” e, assim, produzir novos conhecimentos do fenômeno estudado.

3. Referenciais teóricos

Costuma-se associar a crise na educação à falta de recursos, ao mau funcionamento das escolas, à
má formação e à baixa remuneração dos professores. Embora essas associações tenham muitas
pertinências, elas retratam parte dos problemas. Segundo Machado (1993, p. 291), esses elementos
caracterizam uma das dimensões dos problemas educacionais, a dimensão técnico-política. Uma
outra dimensão deve ser considerada – a relativa aos valores em que se estrutura a sociedade. Para
o autor:

(…) crises representam sempre transformações ou ausência de valores,
transformações ou ausência de projetos que articulem as ações e contribuam para a
construção de seus significados. A Educação é, por natureza, o lugar da construção
de uma arquitetura de valores, de um projeto que harmonize motivações e
interesses individuais e coletivos. Dessa forma, a crise na Educação está
diretamente associada às transformações ocorridas no projeto coletivo, estruturado
em novas bases valorativas. (Machado, 1993, p. 306).

No entanto, momentos de crise como o que estamos vivendo, relacionados ao sentido da escola e
suas funções sociais, podem nos fornecer elementos significativos para uma reflexão sobre o papel
da educação como mediadora entre o individual e o social. A velocidade nas mudanças tecno-sociais
fazem surgir novas formas de conhecimento e acesso à informação possibilitando novas formas de
pensar, trabalhar, conviver e se relacionar na sociedade contemporânea. Será que a qualidade de
ensino tende a cair considerando que a cada dia aumenta o abismo entre o processo tradicional de
ensino e a velocidade das mudanças sociotécnicas

Com a incorporação massiva das tecnologias digitais em praticamente todas as áreas - indústria,
comércio, lazer, cultura, entretenimento, sociabilidades, informação, comunicação, etc. – constitui-se
hoje para os educadores um desafio muito grande ensinar alunos que têm contato constante com a
eletrônica, computadores, smartphones, games, tablets, redes digitas, etc., e que sobretudo
aprendem constantemente por esses dispositivos eletroeletrônicos e suas diversificadas redes
digitais. A escola, ainda fundamentada em modelos pedagógicos tradicionais onde o processo de
ensino-aprendizagem está calcado no discurso oral e na escrita caminha em descompasso com uma
sociedade na qual a nova linguagem é a linguagem multimodal, em rede, distribuída, acessível,
produzida e disponibilizada em redes digitais e em dispositivos móveis, que aqui entendemos e
denominamos de culturas digitais.

O emprego constante do termo ‘cultura digital’ nas pesquisas, práticas e cenários educacionais é cada
vez mais recorrente. Existem dissensos e rejeição de interesse de professor(a) em torno do manejo
técnico-operacional não apenas no uso didático dos instrumentos tecnológicos, mas, sobretudo, na
aceitação das novas configurações socioculturais pelas quais se expressam arranjos técnicos,
educativos e de formação distintos daqueles vividos em contextos sociohistóricos nos dias atuais.
Todavia, no uso social cotidiano existem diferenças relevantes quanto aos modos de apropriação dos
artefatos sociotécnicos feitos pelos atores sociais contemporâneos de diferentes gerações. Imersão,
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trânsitos, bifurcações, rupturas, identificações, volatilidade e dispersão rítmico-concêntrica de
condutas sociais de agrupamento são elementos constantes na observação menos apressada sobre
o tema.

Por sua vez, um dos principais elementos que caracteriza as culturas digitais é o processo de
apropriação feita pelos atores sociais, tornando-os usuários e não meros espectadores. Por
apropriação entendemos o ato de tornar adequado aos processos de comunicação sociocultural entre
pessoas tudo aquilo que não sendo próprio do sujeito, desdobra-se, modifica-se e se amplia, através
da posse da coisa mesma, mediante a inserção, contato e/ou ação direta de sistemas cognitivos,
ético-estéticos e socioculturais influenciados pelo uso imediato (direta ou indiretamente) de
funcionalidade, mecanismos e estruturas contidos num determinado objeto de natureza técnica.

Na realidade, toda técnica é história embutida. Através dos objetos, a técnica é
história no momento da sua criação e no de sua instalação e revela o encontro, em
cada lugar, das condições históricas (econômicas, socioculturais, políticas,
geográficas), que permitiram a chegada desses objetos e presidiram à sua
operação. A técnica é tempo congelado e revela uma história (Santos, 1997, p. 40)

Nessa construção teórica, admitimos a indissociabilidade do objeto técnico em relação aos sistemas
de objetos técnicos e à noção de contexto de origem no qual se estruturam as primeiras constituições
do objeto técnico. Por isso, o objeto técnico é humanamente construído e se expressa como artefato
sociocultural. Nesse sentido, a apropriação envolve sistemas complexos de relação com produtos
técnicos que, ao agregar dispositivos de base material, não isola os consequentes vínculos de base
cultural, seja na faceta do imaginário, do sígnico, do simbólico e de suas ramificações.

A cultura digital ao afetar praticamente todas as áreas, espaços sociais, classes econômicas, acaba
por afetar as culturas, as relações humanas, as formas de produzir, armazenar e socializar
conhecimentos, bem como, formas diferenciadas, individuais de aprendizagens. (LEMOS, 2002).
Desta forma, a organização e a regulação da cultura pela indústria cultural têm uma forte influência
tanto na educação da criança, quanto na produção de discursos que interferem na formação de
subjetividades. Tal influência cresceu significativamente com o desenvolvimento das tecnologias
digitais e, consequentemente, das culturas digitais, que, ao transformarem as culturas, deslocaram os
espaços de aprendizagens das crianças.

Este novo cenário associa conhecimento e entretenimento para educar os sujeitos que já não
aprendem apenas lendo os livros impressos e nos bancos escolares, mas assistindo à TV, utilizando
computadores (CANCLINI, 2008), tablets, smartphones, consumindo uma peça de vestuário ou
interagindo com um brinquedo ou com um material escolar. Em todos esses processos, é possível
identificar pedagogias culturais que colaboram para a constituição de subjetividades infantis e juvenis.
Seguindo essa perspectiva, já não falamos em uma infância ou uma forma de ser do sujeito infantil,
mas em papéis atribuídos a eles e em representações do seu universo, que perpassam ações
educadoras desenvolvidas em contextos de aprendizagem extraescolares.

Nesse sentido, aprender, seja na escola ou em espaços extra-escolares, significa, para Deleuze
(1987), o encontro com signos, sendo que os signos se encontram e encontram conosco, sejam
adultos, idosos, crianças e jovens, em processos que envolvem os diversificados e intensos espaços
comunicacionais, sociais, políticos, institucionais, entre outros, que promovem pedagogias culturais.
Assim, para o referido autor,

Aprender diz respeito essencialmente aos signos. Os signos são objeto de um
aprendizado temporal, não de um saber abstrato. Aprender é, de início, considerar
uma matéria, um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados,
interpretados. Não existe aprendiz que não seja “egiptólogo” de alguma coisa.
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Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira, e
médico tornando-se sensível aos signos da doença. A vocação é sempre uma
predestinação com relação a signos. Tudo que nos ensina alguma coisa emite
signos, todo ato de aprender é uma interpretação de signos ou de hieróglifos.
(Deleuze, 1987, p. 4).

Assim, a formação da criança já não está restrita ao espaço escolar, aos processos formais. Outros
meios e outros espaços informais e não-formais também têm desempenhado esse papel com
crescente intensidade. Ainda para Deleuze (1988), o aprender se realiza no encontro com os signos,
em espaços formais ou não, pois

nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que aprenda, é
sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela assimilação de
conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode tornar-se repentinamente
“bom em latim”, que signos (amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam
de aprendizado Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos
professores e nossos pais nos emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade
como relação. Nunca se aprende fazendo como alguém, mas fazendo com alguém,
que não tem relação de semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 1988, p.
21).

Já de acordo com Canclini (2008), “mesmo a educação formal mais aberta à incorporação de meios
audiovisuais e informáticos oferece só uma parte dos conhecimentos e ocupa parcialmente as horas
de aprendizado” (p. 24). Analisando a ação da cultura midiática na educação das crianças, Giroux
(2003) apresenta o seguinte argumento:

O que está em questão para os pais, educadores e outras pessoas, é a maneira
como a cultura, particularmente a cultura da mídia, tornou-se uma força educacional
substancial, senão a principal, na regulação de significados, de valores e de gostos,
que estabelecem as normas e as convenções que oferecem e legitimam
determinadas posições do sujeito. (p. 128).

Nesta pesquisa entendemos a infância como conceito construído histórico e socialmente de acordo
com os valores de cada época. Analisando a construção social desse conceito, Ariès (1978) observa
que na Antiguidade esta fase do desenvolvimento humano não tinha uma designação específica; já
durante a Idade Média, as crianças eram tratadas como adultos a partir dos sete anos e somente na
Idade Moderna, elas passaram a ser vistas como ser social.

A noção de infância, portanto, vem sofrendo modificações ao longo dos séculos. Com essa
transformação sugiram modos de representações da criança. Segundo Cohn (2005) a criança ora é
vista como um ser inocente, que precisa de proteção, ora como pequenos demônios, que devem ser
domesticados. Ambas são visões reducionistas que atingem as questões implícitas no ‘ser criança’,
principalmente na contemporaneidade, na qual os sujeitos se constroem através de interações
culturais. Por esta razão, a infância passou a ser tema, embora recentemente, de debates e estudos
das ciências antropológica e sociológica, surgindo assim a Sociologia da Infância e a Antropologia da
Criança.

Ao discutir as dicotomias que perpassam a concepção de infância na Sociologia da Infância, Prout
(2010) mostra que, primeiramente, as crianças eram vistas como parte da estrutura social, sendo
entendidas neste caso como seres padronizados. Depois, a infância passou a representar uma
construção social. Nesta outra concepção, não se fala de criança, mas sim de crianças, pois cada
local com suas peculiaridades, sua cultura, define o ser criança. Contestando essas dicotomias, o
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autor propõe que a Sociologia da infância analise as questões relativas às crianças na perspectiva
ator-rede, na qual “novas formas de infâncias aparecem quando se criam novos espaços de conexões
em redes, por exemplo, entre crianças e tecnologias, como a TV e a Internet” (PROUT, 2010, p. 742).

Os estudos antropológicos, desenvolvidos a partir da década de 1960 têm debatido não apenas as
representações sociais atribuídas à infância, mas também os papéis atribuídos a esta na sociedade.
Também, a partir da década de 1960 as filosofias de Nietzsche e Heidegger são difundidas na Europa
ocidental e nos Estados Unidos associadas à corrente pós-estruturalista. Muitos autores tais como
Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, Castoriadis, entre outros, começam a criticar a razão moderna
produzindo diferentes associações. A mundialização da cultura, a globalização econômica, a
comunicação interplanetária por meio de satélites minimizam fronteiras espaços-temporais e
intensificam o intercâmbio entre culturas, entre indivíduos, tornando as diferenças visíveis e as
identidades cada vez mais voláteis.

A discussão proposta pela Antropologia da Criança considera a criança como um sujeito atuante nas
relações sociais e culturais. Em outras palavras, esta ciência coaduna com última posição proposta
por Prout (2010) para estudos na Sociologia da Infância, de que a criança não é um sujeito passivo,
ela consume cultura, mas também a produz. Por isso, a Antropologia da Criança propõe que se
investigue não somente como a cultura é transmitida através dos artefatos culturais, mas também
como a criança atribui significações ao mundo à sua volta, isto é, cria sentidos para esses artefatos
(COHN, 2005).

Pensar qualquer aspecto da educação das crianças e de jovens a partir do crivo da cultura implica
necessariamente definirmos o que estamos compreendendo como cultura, já que este conceito é
polissêmico e esta polissemia resulta em diferentes perspectivas de projeto e práticas educativos.
Cultura deriva-se da palavra latina cultura e em seu sentido original significava ato de cultivar.
(SANTAELLA, 2003). No decorrer do tempo, esse vocábulo passou inúmeros sentidos conotativos
que reportam a bens, conhecimentos e valores socais de um povo. Nessa gama de conceitos para
cultura, Santaella (2003) aponta duas definições principais, uma mais restrita outra mais ampla.

Na definição restrita, o termo cultura é empregado para designar a “organização simbólica de um
grupo, da transmissão dessa organização e do conjunto de valores”. (SANTAELLA, 2003 p. 32). Esse
conceito baseia-se, ainda, na representação desse grupo sobre si mesmo, a suas relações com
outros grupos e com o universo natural. No conceito mais amplo, cultura “se refere aos costumes, às
crenças, à língua, às ideias, aos gostos e conhecimentos técnico, que dão suporte à organização do
ambiente total humano [...]” (SANTAELLA, 2003 p. 32).

Desse último conceito surgiu a dicotomia cultura erudita e cultura popular, com a valorização daquela
em detrimento desta. Uma concepção que não se sustentou diante das atuais reflexões sobre cultura.
Se no pensamento convencional, a cultura era vista como “um conjunto inerte e estático de valores e
conhecimentos a serem transmitidos de forma não problemática a uma nova geração” (MOREIRA;
SILVA, 1999, p. 26), a pós-modernidade passa a conceituá-la de modo mais amplo, na perspectiva da
diversidade e heterogeneidade.

Nesse sentido, Estudos Culturais defendem que a cultura engloba não apenas saberes ou produções
estéticas e intelectuais, mas “todas as redes de significação em que os grupos se movem, aí incluída
uma vasta gama de artefatos, ritos, códigos, hábitos, histórias, costumes, instituições e discursos”
(SILVEIRA, 2008, p. 8). Tudo isso constitui artefatos produtivos que circulam “arenas culturais”. Essas
arenas compõem espaços de produção de sentidos, negociação significados e estabelecimento de
hierarquia (COSTA ET AL, 2003) e também de educação das crianças e jovens, de constituição dos
sujeitos culturais. O conceito de “arenas culturais” ressalta o fato de que a cultura não é transmitida,
passivamente, para determinados grupos, pois eles a recriam, dando-lhes outros sentidos.

Ainda com relação à atuação da cultura e dos seus sistemas simbólicos, Hall (1997) afirma que a
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multiplicação de tais sistemas desencadeia o surgimento de identidades e representações de sujeitos.
Em outras palavras, para este teórico, os significados disseminados pela cultura regulam os sujeitos,
seus comportamentos e suas práticas. Isso pode ser observado na sociedade contemporânea, a qual
é marcada pelos ritos da cultura, não apenas com relação a crenças e costumes, mas também por
jeitos de ser e ver os sujeitos sociais, isto é, representações dos sujeitos que constituem formas de
subjetividades. Discutindo tais representações, Klein (2010, p. 183) afirma que estas não são naturais
ou definitivas, nem tampouco fixas, estáveis ou determinadas. Elas constituem campos de lutas nos
quais os significados são negociados, construídos, impostos; elas estão envolvidas em jogos de poder
e seus efeitos estão implicados na produção de identidades [...].

Geertz (1989) concorda com essa afirmação, ao afirmar que a prática cultural engloba em seu interior
um conjunto de códigos e combinações nos quais as mediações se realizam. Tais mediações
fundamentam-se em relações de sentido implícitas e explícitas. O reconhecimento do poder simbólico
da cultura nos leva a refletir sobre efeitos que isso tem para a constituição dos sujeitos,
especialmente, dos sujeitos infanto-juvenis

Segundo Guatarri (1990), a padronização cultural confere aos indivíduos uma subjetividade
capitalista, aprisiona-os no sistema consumista, que destrói a autonomia criativa e a opinião crítica,
visando o impedimento da formação de subjetividades singulares. Outro efeito que pode ser
observado nesses sujeitos é substituição de características da cultura local pelas da cultura global.
Nas palavras de Canclini (1999), as identidades pós-modernas ao se orientarem pela ótica da
produção industrial cultural, bem como por sua comunicação tecnológica e pelo consumo de bens,
afastaram-se de interações locais e se tornaram transterritoriais e multilinguísticas.

Diante dos cenários contemporâneos descritos, torna-se importante também compreendermos
processos e instrumentos informais por meio dos quais os significados das culturas são disseminados
na sociedade. No enfoque dos Estudos Culturais, esses significados são apreendidos pelos sujeitos a
partir de pedagogias culturais, isto é, “diferentes artefatos que ensinam e que produzem saberes”
(ANDRADE, 2012, p. 13). Nessa mesma linha, Silva (2000), define pedagogia cultural como “qualquer
instituição ou dispositivo cultural que, tal como a escola, esteja envolvida [...] no processamento de
transmissão de atitudes e de valores.” (p. 89).

A atuação das pedagogias culturais, portanto, ultrapassa o espaço escolar, os processos de
educação formais, pois acontecem a partir de práticas, convenções e artefatos culturais, presentes
em espaços informais e não formais de educabilidades, a exemplo de jogos, programas de TV, livros
infantis, músicas, centros comunitários, igrejas, etc. Assim, a comunidade escolar e seus espaços
sociais externos a elas podem ser entendidos como espaços de aprendizagem nos quais se
desenvolvem pedagogias culturais com metodologias, técnicas e tecnologias bem distintas das que
organizam o trabalho escolar centrado no paradigma moderno ou mesmo do que denominamos de
escola tradicional.

Comentando essa expansão das pedagogias culturais, Giroux (2003, p. 19), afirma que a força
pedagógica na qual a cultura se transformou e sua condição educacional abrange diferentes esferas
sociais e institucionais. Nesses espaços, ocorrem processos de educação através dos quais as
pessoas não só aprendem, mas também se autodefinem e interagem com o mundo social,
absorvendo, valores, atitudes, que marcam suas subjetividades.

O alcance das pedagogias culturais, portanto, é mais extenso do que os processos formais de
educação, já que elas estão presentes em diferentes espaços e artefatos culturais, conforme citamos
anteriormente, atingindo todas as pessoas, sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Em uma visão
mais ampla, pode-se afirmar que a escola já perdeu a concorrência para a mídia com relação à
função de educar, pois esta se mostra mais sedutora e ocupa mais tempo na formação dos sujeitos
(SERRES, 2013).
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Vale ressaltar que a ação das pedagogias culturais na sociedade contemporânea não acontece de
forma passiva. Cada pessoa interage de um modo diferente com os produtos das culturas, criando
significados seus para essas pedagogias e sendo subjetivadas de formas variadas. E, embora as
pedagogias culturais atinjam tanto os adultos quanto as crianças conforme ressaltamos
anteriormente, concordamos com a opinião de Andrade (2012), de que, os olhares analíticos de
pesquisadores da Educação para tais pedagogias devem ter as crianças como referência, tendo em
vista que elas são sujeitos em processos de formação. Nesse sentido, a autora observa que

as crianças que frequentam os bancos escolares contemporâneos carregam consigo
as marcas que a cultura do consumo oferecem. Fugir disso tem se mostrado cada
vez mais difícil, pois as crianças aprendem pela televisão, pela internet, pela revista
ou pelo jornal o que está “na moda” e o que “não está” (ANDRADE, 2012, p. 19.
Grifos da autora).

A análise de processos de aprendizagem a partir da perspectiva das culturas implica pensarmos
também na estreita relação que existe entre culturas, currículo e metodologias de ensino e de
organização escolar. De acordo com Moreira e Silva (1999, p. 26), o currículo é um meio
institucionalizado e político de transmissão de cultura na sociedade. Todavia, os autores ressaltam
que nessa transmissão, o currículo constitui “um terreno de produção e criação simbólica cultural”.
Isso significa que ele não funciona como um simples transmissor da cultura, mas atua como um
elemento constituidor do processo de “criação de sentidos, de significações, de sujeitos” (Idem, p. 27).
Essa criação, distante também de ser passiva, ocorre em um campo de disputas de imposição e
contestação de significados.

As implicações dessa inter-relação culturas/currículos têm efeitos pedagógicos e sociais.
Pedagogicamente, a seleção dos conteúdos curriculares baseia-se na concepção de cultura que está
por trás dos sistemas de educação, a cultura de um determinado grupo, que tem seus bens culturais
valorizados. Assim, se o que prevalecer for o conceito de cultura erudita, os significados, os saberes e
as suas representações constituem os conhecimentos a serem ensinados e aprendidos na escola.
Por isso, concordamos com o argumento de Moreira e Candau (2007), de que o currículo é um campo
de imposição de um conceito e de conteúdos de uma cultura em particular. A consequência disso é o
apagamento de culturas populares e dos interesses locais, das diferenças identitárias dos estudantes.

Silva (2013) defende a ideia de que a seleção de conteúdos curriculares, ou seja, o que as crianças e
jovens devem aprender, traz implícita uma questão mais complexa: aquilo que ela e eles devem se
tornar. Nesse sentido, ele argumenta que

nas discussões cotidianas, quando pensamos em currículo, pensamos apenas
conhecimentos, esquecendo-nos de que o conhecimento que constitui o currículo
está inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos,
naquilo que nos tornamos, na nossa identidade, na nossa subjetividade (SILVA,
2013, p. 15).

Por esse viés, socialmente, o currículo funciona como um dispositivo para imprimir subjetividades
desejadas, tendo em vista que os projetos educacionais organiza seu programa curricular de acordo
com o tipo de sujeito que pretende formar. Ao atuar na constituição de identidades individuais e
sociais, o currículo colabora para a manutenção de certos sistemas sociais e de relações de poder
existentes (MOREIRA; SILVA, 1999). Pensar essas relações é fundamental para tornar a escola
menos excludente, mais democrática, respeitando pluralidade de interesses e de subjetividades que
circulam na sala de aula.

Paralelo ao currículo formal, existem práticas sociais e interações comunicativas extraescolares, que
também terminam por educar as crianças. Moreira e Candau (2007) reconhecem essa ação dos
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processos educativos informais, ao afirmarem que “os currículos vivenciados por crianças e
adolescentes em outros espaços socioeducativos (shopping, clubes, associações, igrejas, meio de
comunicação, grupos informais de convivência) têm influencia significativa junto a esses sujeitos,”
(p.31). Acrescentamos ao argumento dos autores o fato de que alguns desses currículos educam
nossas crianças por meio de práticas culturais diferenciadas daquelas que acontecem na escola. O
currículo escolar tradicional é estático, disciplinar, centrado na cultural dominante (SILVA, 2013),
enquanto a maioria dos currículos informais tende a ser dinâmica, não disciplinar e centrada na
heterogeneidade.

Nesse contexto, outras práticas educacionais devem ser pensadas, produzidas e implementadas
visando transformações profundas na escola que se tornou hegemônica na modernidade e que teve
sentido e coerência com as transformações pelas quais os sujeitos em seu tempo histórico
produziram. No entanto, as reorganizações das práticas educativas tradicionais escolares não devem
se dar numa perspectiva tecnicista da educação, mas aliada a metodologias ativas e participativas
que forneçam aos alunos novas possibilidades de aprendizagem e construção do seu conhecimento,
diminuindo a distância entre a escola e a realidade do educando e dando ênfase ao crescimento
individual e à socialização.

As formas nas quais o currículo escolar se materializa e que são pensadas, produzidas e
desenvolvidas estão intrinsecamente ligadas às metodologias de ensino, de organização da escola e,
consequentemente, às tendências pedagógicas que as fundamentam. As metodologias de ensino, de
organização da escola e da sua comunidade interna e de relações com a externa, são entendidas
nessa pesquisa como tecnologias que articulam e efetivam, consciente ou não, as dimensões do ato
educativo e, consequentemente, orientam e são orientadas pelos fundamentos políticos-filosóficos
que as compõem. Nelas estão embutidas, explícitas ou não, e se desenvolvem representações de
mundo.

As metodologias de ensino e de organização de uma escola são fundamentalmente políticas e,
portanto, transformadoras de grupos humanos para determinados objetivos e determinadas
estratégias. Desta maneira, as várias metodologias de ensino inventadas e desenvolvidas ao longo da
história estão conectadas à compreensões epistemológicas e, por conseguinte, às tendências
pedagógicas que agregam formas de entender, controlar, definir nossas práticas sociais. O ensino
formal, portanto, se configura como prática social intencional que busca nos conduzir para
determinadas formas de ser e estar no mundo, de subjetividades.

Entendemos, neste projeto, inspirados por Luckesi (1990), como tendências pedagógicas "as diversas
teorias filosóficas que pretenderam dar conta da compreensão e da orientação da prática educacional
em diversos momentos e circunstâncias da história humana (p. 53). Neste sentido, Snyders (2001)
nos ajuda a entender que as tendências ou os fundamentos filosófico-pedagógicos não são apenas
indicativos de aspectos técnico-metodológicos, instrumentais, didáticos, mas necessariamente
apresentam e podem materializar aspectos históricos, filosóficos, políticos, estéticos, ideológicos em
práticas educativas. As tendências pedagógicas, conforme Libâneo (1994), estão classificadas ao
longo da história do ensino formal em dois grupos: primeiro as tendências pedagógicas liberais e
segundo as tendências pedagógicas progressistas.

Segundo o referido autor, representam as tendências liberais as pedagogias tradicional, renovada
progressista, renovada não diretiva, enquanto que as tendências pedagógicas progressistas são
representadas pelas pedagogias libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Completando
afirma que as tendências pedagógicas liberais consideram que os indivíduos têm as mesmas
oportunidades e precisam se adaptar à sociedade, tendo a escola como função a preparação dos
indivíduos para assumirem papéis sociais a partir de aptidões individuais, adaptando-os às condições
sociais existentes. Desta forma, ignora as diferenças e as desigualdades de condições e
oportunidades sociais e econômicas, por exemplo.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/inovacao_educacional_e_reorganizacao_escolar_das_estruturas_educa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.12-19,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Já as tendências pedagógicas progressistas entendem a escola como reprodutora dos interesses da
classe dominante, defendendo tanto a superação da “ilusão da escola como redentora, como da
impotência e o imobilismo da escola reprodutora” (Saviani, 2003). Assim, partem de uma
compreensão crítica das realidades sociais ancoradas em finalidades sociopolíticas da escola e do
ensino. Essas tendências têm como base a revelação e superação das compreensões ingênuas e,
portanto, a-críticas da instituição escolar e tiveram como base os pensadores Baudelot e Establet
(1971) desenvolvendo a teoria da Escola Dualista, Bourdieu e Passeron (1970) com a teoria do
Sistema enquanto Violência Simbólica e Louis Althusser (1968) com a teoria da escola enquanto
Aparelho Ideológico do Estado.

É importante ressaltar que as tendências pedagógicas apresentadas por Libânio (1994) estão
conectadas como as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento socializadas no século XX e que
até o século XIX as questões pedagógicas estavam centradas para a teoria de ensino, ao domínio do
professor, em como ensinar e a ênfase no conteúdo. Sob influência da psicologia da educação,
passa-se a destacar o interesse individual do aluno e o cognitivo, a partir de explicações biológicas e
cognitivas de como a criança aprende e se desenvolve (SAVIANI, 2008).

Também importante destacar que a tendência liberal tradicional chega com força no Brasil pelos
jesuítas e possui relevância enquanto organizadora do trabalho pedagógico das escolas brasileiras
deste então e até os dias atuais. Nela os alunos devem ser preparados para assumir papéis na
sociedade e, para tanto, necessita instruí-los no conhecimento moral e intelectual. Para dar conta
dessas funções o ensino deve ser centrado no professor, sendo este o detentor do conhecimento a
ser transmitido de forma incontestável por meio de aulas expositivas homogêneas, assentadas na
memorização e na repetição.

4. Considerações parciais a respeito da “Escola Projeto ncora” e sua inovação educacional

Entendemos o objeto de estudo dessa investigação como possibilidade aberta para a crise
contemporânea da educação, como uma possível resposta às formas e espaços de aprendizagem
que se espalham com as culturas em geral e em particular com as culturas digitais e as culturas das
mídias, como emergencia educacional para acessibilidade e registros multimodais de informações e
conhecimentos, para as redes presenciais e digitais de significações. Encontramos na “Escola Projeto
ncora”, a partir das análises de seus documentos, uma das inúmeras respostas que educadores e
educadoras, instituições públicas e privadas, têm construído para dar conta de processos de
aprendizagens que sejam conectadas com as formas de aprender nas sociedades contemporâneas.
Justamente porque estão sendo produzida outra forma de organização escolar, outros papéis de
professores e alunos e de relações com a aprendizagem.

Assim, percebemos alguns indícios de que a escola em estudo, produz inovação educacional ao
reorganizar suas estruturas tradicionais educativas, pois, como afirma Cunha (2003), inspirada em
Santos (2002), essas inovações, compreendidas como rupturas paradigmáticas, precisam transformar
a inquietude gerada pela crise em energia emancipatória. Neste sentido, implicam no reconhecimento
da diferença em meio à relações sociais entre professores, alunos e comunidade que incentivem agir
contra o paradigma da homogeneização.

Os referidos autores, defendem que pensar e praticar inovação educacional é propor e implementar
mudanças paradigmáticas que busquem romper com o tradicional sistema de educação moderno e,
consequentemente, produzir outras epistemologias. Não se trata, por exemplo, de melhorar uma aula,
mas sim, de romper com a aula, como faz a escola em estudo, produzindo espaços de aprendizagens
em detrimentos aos de ensino. Não se trata de apenas de introduzir uma nova tecnologia, mas de
construir outras relações entre conhecimentos, alunos, tecnologias e aprendizagens. A inovação,
consiste, pois, em buscas de transformações conscientes, intencionais, que produzam outras
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possibilidades paradigmáticas não hegemônicas.

A inovação educacional da “Escola Projeto ncora”, a partir da nossa investigação, está inserida em
uma problemática que, para nós, representa algumas das premissas que se estabelecem com a
pesquisa, em andamento, da “Escola Projeto ncora”, tendo como referências seu portal eletrônico na
internet, seu Projeto Político Pedagógico e seu relatório de atividades 2014/2015. As entrevistas e
observações participantes estão em curso e em fase de análises. Entendemos, que a referida escola
e sua reorganização, também foi construída no sentido de repensar a escola moderna, hegemônica,
tradicional, que se estabelece a partir de processos centralizadores, homogêneos, de seleção,
transmissão, memorização, padronização de conteúdos e de subjetividades, assim como, de seu
sentido de existência como instituição contemporânea e ao mesmo tempo pô-la em suspeição, em
dúvida.

No contexto dos documentos acima descritos e analisados, a problemática se insere a partir dos
seguintes princípios que fundamentam a sua reorganização:

a) Reorganização das estruturas educativas tradicionais;

b) A gestão democrática como princípio organizador da escola e das relações humanas;

c) Fundamentos de uma escola sem aula, sem turma, sem série, sem prova;

d) Currículos transversais, personalizados e híbridos;

f) Associação intensa com a comunidade e com o mundo;

g) Ambiente digital de aprendizagem integrado;

1. Espaços de aprendizagens em detrimento de salas de aulas;

j) Professores e alunos em processos de autonomia responsável e solidária;

k) Organização das crianças em núcleos de acordo com seu grau de autonomia: Núcleo da iniciação;
Núcleo do desenvolvimento e Núcleo do aprofundamento;

l) Metodologia ativa na qual o ponto de partida é a criança e sua comunidade e o ponto de chegada é
o currículo obrigatório e a educação integral no desenvolvimento da autonomia, protagonismo e
cidadania.

Segundo o Projeto Político Pedagógico da “Escola Projeto ncora”, há três pilares que sustentam suas
práticas pedagógicas: valores, multirreferencialidade teórica e marco legal. Os valores afetividade,
responsabilidade, respeito, honestidade e solidariedade norteiam as ações, intervenções e projetos de
aprendizagem. “Em nossa proposta pedagógica converge uma multirreferencialidade de tendências:
de Freinet a Piaget, de Montessori a Ferrer, de Rogers a Illich, de Ferrero a Bartolomeis, de
Krishnamurti a Steiner, de Vigotsky a Varela, de Morin a Deleuze”. Já o marco legal representa as
normas e leis que regem e determinam a organização dos sistemas de ensino de educação básica no
Brasil.

Neste sentido, estamos interessados em compreender e produzir conhecimento a respeito de como
os três pilares que sustentam as práticas pedagógicas da referida escola funcionam e se relacionam
em seus fundamentos filosóficos-pedagógicos. Problematizar os seus três pilares e se questionar, por
exemplo, se podem ser caracterizados como uma tendência pedagógica contemporânea Ou mesmo,
como se dão as relações entre os valores, os conteúdos, a multirreferencialidade teórica e o marco
legal
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Como possíveis respostas estamos entendendo que a escola em estudo reorganiza as estruturas
educativas tradicionais ao desenvolver projetos pedagógicos híbridos e personalizados, orientados
por valores e não por conteúdos prévios. Desta forma, a inovação se organiza em uma escola sem
aula, sem turma, sem série, sem prova e centra-se nas relações que se estabelecem entre alunos,
tutores, educadores especialistas e comunidade escolar e do seu entorno. São os conteúdos que se
submetem aos valores, à medida que os alunos avançam nos Núcleos em que as crianças estão
organizadas a partir do grau de autonomia em aprender e em desenvolver os valores que sustentam o
Projeto Político Pedagógico da escola.

Outra característica inovadora expressas nos documentos analisados consiste em desenvolver
dinâmicas nas quais professores e alunos estejam em processos de autonomia responsável e
solidária. Cada aluno é convidado a desenvolver em uma caderno individual um roteiro de estudo ao
chegar na escola, no qual define como irá organizar seu tempo naquele dia. Cada aluno é orientado
por um tutor. Este é um educador especialista que acompanha e orienta um grupo de alunos
individualmente em encontros semanais e/ou a depender do grau de autonomia e necessidade de
cada aluno. Já os educadores especialistas são consultados ou promovem desafios a partir dos
projetos individuais e coletivos que os alunos produzem para aprender.

Ao desenvolverem temas e projetos de seu interesse ou de interesse coletivo, ocupam espaços de
aprendizagens em que, em parceria com alunos e educadores especialistas, geram aprendizagens
coletivas e individuais. Como as aprendizagens estão centradas nas relações, a escola promove nos
envolvidos autonomia e solidariedade. Eliminando a prova e o exame finalístico e sistemático, são
reduzidos espaços de concorrência e competição. Por isso, responsabilidade, respeito, afetividade
são também valores fundamentais. O fazer junto e aprender junto se configura como processos de
aprendizagens, de trocas. Tradicionalmente, a escola positivista se organiza no fazer para o outro.
Busca-se preparar tudo para o aluno: o currículo prévio, o material didático, a sequencia de conteúdos
disciplinares, a avaliação, etc.

Nessa outra epistemologia produzida na “Escola Projeto ncora” busca-se produzir individual e
coletivamente em detrimento de oferecer pronto. O currículo, por exemplo, transversal e
não-disciplinar é produzido por cada aluno de forma personalizada, mas por ele e pelo seu tutor é
observado gradativamente, processualmente, quais os conteúdos de cada área do conhecimento
cada aluno deu conta de aprender a cada projeto pedagógico que realiza individual e coletivamente.
Entre outras, a inovação se dá também na medida que em uma pedagogia tradicional o currículo
prévio é o ponto de partida, independente do aluno, enquanto que na escola estudada o ponto de
partida é o aluno, seu conhecimento prévio, seus interesses em aprender e o currículo obrigatório é o
ponto de chegada. Assim, os conteúdos obrigatórios não são aprendidos por cada aluno na mesma
sequencia e no mesmo tempo, mas a partir de seus interesses e desafios.

Como consequência e ao mesmo tempo necessidade do próprio paradigma estudado, os currículos
são transversais, não sequenciais, personalizados e híbridos, existindo uma associação intensa com
a comunidade e com o mundo. Além disso, as crianças são protagonistas em seus processos de
aprendizagens e não são organizadas por pacotes de conteúdos homogêneos e por data de
nascimento, mas em núcleos de acordo com seu grau de autonomia: Núcleo da iniciação; Núcleo do
desenvolvimento e Núcleo do aprofundamento. Esses núcleos estão compostos com alunos de várias
idades e não há tempo definido previamente para cada aluno avançar. Respeita-se, assim, o tempo
de aprendizagem de cada aluno.

Por fim, defendemos que a inovação educacional desenvolvida pela “Escola Projeto ncora” não se
enquadra em nenhuma das tendências pedagógicas apresentadas por Libâneo (1994), pois em sua
inovadora filosofia educacional e na reorganização escolar das estruturas educativas tradicionais a
escola estudada rompe com o paradigma educacional tradicional e guarda características que rompe,
também, com as tendências pedagógicas liberais e progressistas.
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1Artigos científicos, referências bibliográficas, documentários fílmicos, páginas eletrônicas,
documentos da instituição referentes ao seu funcionamento, tais como Projeto Político Pedagógico –
PPP e relatório de atividades 2015/2015, anotações em caderno de campo, registos de observações
da unidade escolar, entre outros.

2 O termo cultura digital (no singular), para nós, não representa a dinamicidade dos fenômenos
contemporâneos e nem a especificidade singular a qual fazemos referências teórico-metodológicas na
pesquisa em educação. Por isso, adotamos a expressão culturas digitais (no plural).

3 A primeira “escola de ler e escrever” brasileira foi fundada na Bahia pelo padre Manuel da Nóbrega e
seus companheiros da Companhia de Jesus em agosto de 1549.

4 Disponível em:https://www.projetoancora.org.br/blog/escola/pulsamos.html. Visitado em 29/09/2017.
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