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Esta Unidade Didática lança um olhar sobre 
os espaços de poder estabelecidos na escola 
e procura investigar a sua relação com os 
direitos das crianças. As significações dos 
organizadores do espaço e os partícipes 
desse mesmo espaço acabam por 
desencadear tensões entre o modelo de 
espaço instituído e o instituinte. Considerando 
que há uma espécie de confinamento da 
criança nos espaços institucionalizados, é 
necessário entender a sua organização 
temporal e espacial de modo que se possa 
discutir possibilidades de mudanças e 
vislumbrar também como a escola poderia ser 
transformada num lugar que respeite a 
natureza da criança em toda a sua amplitude. 
Pretende-se realizar o estudo na escola 
estadual Jardim Boa Vista, questionando 
sobre o tratamento que se dá ao espaço 
escolar despendido às crianças, 



principalmente quanto aos seus direitos. A 
sensação de não pertencimento àquele 
espaço é algo que intriga os profissionais da 
educação imensamente. A proposta pretende 
investigar a importância da consciência dos 
direitos e deveres da criança e do jovem para 
a compreensão da realidade do espaço 
escolar tradicional e disciplinador, percebendo 
possibilidades de superação. Fundamenta-se 
na proposta desenvolvida por Fernando 
Hernández, Jorge Santos Martins e Henrique  
Breuckmann. Ademais, na perspectiva de 
Henri Lefébvre e Michel Foucault. 
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1 Apresentação 

“Seremos aquilo que formos capazes de sonhar, 

crer, ousar e realizar” (C.P. Macedo). 

 

 A Unidade Didática é parte integrante do material didático de 

intervenção, implantação e implementação na prática pedagógica. É 

apresentado como requisito para a obtenção do cumprimento das atividades 

realizadas pelos professores PDE. Consiste na elaboração que desenvolve um 

tema, aprofundando-o de forma teórica e metodológica. 

 O objeto de estudo proposto lança um olhar sobre os espaços de poder 

estabelecidos na escola e procura investigar a sua relação com os direitos das 

crianças. 

  Primeiramente julgamos interessante ressaltar, que a organização do 

espaço interno de circulação e disposição dos elementos que compõem uma 

escola não é fruto da casualidade. Possuem uma razão de ser e um sentido 

social. E a organização material e todo um simbolismo das instituições de 

ensino, sejam elas públicas ou privadas, tem por escopo a inscrição de um 

determinado sentido de mundo. 

 A partir dessa organização idealizada pelos governantes e gestores, que 

dispõem a escola de determinada forma, concebendo o espaço e a distribuição 

do tempo no ambiente educacional, vê-se configurando o espaço escolar. 

Contudo, as práticas dos partícipes desse espaço, os sujeitos do processo 

educacional, aqui em especial os estudantes, expressam as suas 

representações de mundo e, por conseguinte, suas representações do que é o 

espaço escolar. 

 Essas significações acabam por desencadear tensões entre o modelo de 

espaço instituído e o instituinte desse mesmo espaço que chamamos de 

escola. Representações que se cumulam e se relacionam no ambiente da 

escola a todo o tempo, possivelmente criando descompassos de toda ordem, 

como comportamentos que são identificados como indisciplina, a sensação de 

não pertencimento, a displicência, o abandono, e até a violência, em alguns 

casos (ANDRÉ, 2010). 

 Considerando que há uma espécie de confinamento da criança nos 

espaços institucionalizados, conforme nos ensina a autora Maria Raquel 



Barreto Pinto, é necessário entender a sua organização temporal e espacial de 

modo que se possa discutir possibilidades de mudanças e vislumbrar também 

como a escola poderia ser transformada num lugar que respeite a natureza da 

criança em toda a sua amplitude (PINTO, 2003). 

 Desse modo indaga-se: em que medida os espaços de poder 

estabelecidos (e perpetuados) na estrutura de uma escola estadual pública do 

Estado do Paraná, consideram os direitos das crianças e adolescentes que a 

frequentam? 

 Pretende-se realizar o estudo numa escola estadual pública do Estado 

do Paraná, questionando sobre o tratamento despendido às crianças, 

principalmente quanto aos seus direitos. 

 Tal problemática emergiu de experiências profissionais ao longo de 

anos, em escolas públicas e também privadas. A sensação de não 

pertencimento àquele espaço é algo que intriga os profissionais da educação 

imensamente. Sendo que a escola somente possui razão de ser em virtude da 

presença de estudantes principalmente, como esse espaço pode soar tão 

estranho a eles? 

  A proposta pretende investigar a importância da consciência dos direitos 

e deveres da criança e do jovem para a compreensão da realidade do espaço 

escolar tradicional e disciplinador, percebendo possibilidades de superação. 

Nesse movimento, pretende-se entender como se relacionam o espaço 

concebido e o espaço vivido de uma escola pública estadual em Campo Magro, 

partindo da análise da relação entre o espaço oficial e as representações 

construídas pelos estudantes de tais instituições frente a essa territorialidade 

oficializada. 

 Essa temática justifica-se pela relevância das questões que envolvem o 

ambiente escolar, onde os estudantes vivenciam boa parte de sua formação 

intelectual e humana. Investigar como são compreendidos e constituídos tais 

espaços nos ajuda a vislumbrar possibilidades de evolução e adequação deles 

para o atendimento das necessidades dos estudantes. 

 Esse material desenvolvido para socialização com outros professores da 

Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná, pressupõe uma abordagem 

crítica e responsável das reais possibilidades de cada espaço escolar, 

elencando suas virtudes e inadequações. 



 O material desenvolvido terá o propósito inicial de apresentar os 

fundamentos do tema, espaço concebido e espaço vivido, expondo a tensão 

que existe entre eles e como é tratada a problemática. Discutir-se-á a 

importância de espaços escolares adequados e que respeitem às 

necessidades dos jovens estudantes previstas em legislação pertinente. 

 Procura-se mobilizar os envolvidos para a relevância do adequado uso 

dos espaços no desenvolvimento intelectual e humano, também demonstrar 

que a discussão sobre a utilização dos espaços escolares contribui para uma 

melhor adequação e, portanto, merece ser uma prática habitual. 

  

2 Material didático 

 

 A partir dessa análise, objetiva-se entender como é possível um espaço 

escolar verdadeiramente mais democrático com os estudantes mais autônomos 

e críticos. A viabilidade para construir um ambiente escolar efetivamente 

participativo. Nesse movimento, subsidiará os estudantes para uma reflexão 

crítica e responsável a respeito da utilização do espaço e tempo escolares. 

 Para levar à prática o projeto apresentado, fundamentar-se-á na 

proposta pedagógica desenvolvida pelo educador espanhol Fernando 

Hernández principalmente, e também nos autores Jorge Santos Martins e 

Henrique João Breuckmann. 

 Basicamente, a teoria desses autores consiste na reorganização do 

currículo por projetos, defendem um trabalho com projetos de pesquisa em sala 

de aula. Segundo o autor Fernando Hernández, o professor deixa de lado o 

papel de simples transmissor de conteúdos e assume sua função na 

perspectiva de um pesquisador e o estudante, por sua vez passa a ser o sujeito 

do processo ensino aprendizagem. 

 Entendemos que é coerente e adequada à implementação do projeto de 

intervenção realizado para o Programa (PDE), por meio dessa metodologia 

proposta pelo autor Fernando Hernández. Ao que parece, os desdobramentos 

do trabalho por meio de projetos, podem proporcionar etapas de estudo, 

pesquisa e discussões, necessárias para um resultado satisfatório da intenção.  



 Conforme o professor Henrique João Breuckmann, esse modelo prevê 

que a solução de problemas pode ser dividida em três etapas: diagnóstico, 

equacionamento e ação.  

 No primeiro o estudante entra em contato com a realidade que o cerca e 

a situação problematizada. Partindo de seus saberes prévios, o estudante deve 

ser desafiado a confrontar com conceitos científicos, confirmando ou não 

hipóteses previamente levantadas. Não há lugar para “eu acho que”, passa-se 

a situação em que se diz “a partir dos dados coletados [...]” (BREUCKMANN, 

2004, p.41). 

 Segundo o mesmo autor, no equacionamento se entra em contato com o 

conhecimento historicamente construído e acumulado a fim de verificar até que 

ponto esse conhecimento pode contribuir para equacionar o problema 

colocado. Ainda, é necessário estudar quais as características o tornam único, 

uma vez que acontece aqui e agora. 

 Durante o equacionamento devem ser colocados diversos recursos 

possíveis de contribuir para elucidar as questões levantadas anteriormente. A 

visada é que os estudantes atinjam outros níveis de análise. Para tanto, isso 

deve ser feito por meio de bibliografia, palestras, vídeos, informática, 

laboratórios e outros recursos que se julgue significativos. 

Há que se tomar atenção para que se apresente propostas de trabalho 

bem definidas, com orientação, interação, indicação de pistas e alternativas 

que provoquem a abertura de novos horizontes a respeito do problema. Corre-

se o risco de tornar a pesquisa estéril e senso comum. Portanto, a função do 

mediador é de suma importância (BREUCKMANN, 2004, p.42). 

 O terceiro momento, conforme Breuckmann, é a ação. Após todos os 

elementos disponíveis já estarem em mãos, parte-se para a resolução 

propriamente dita. Verificar todas as possíveis respostas encontradas, as 

alternativas que foram surgindo no processo e perguntar o que pode ser feito 

com tudo isso? Assevera o autor: 

É um momento crucial, em que, com certeza, há dois elementos a 
considerar. Em primeiro lugar, as relações colocadas por Vygotsky entre 
conceitos científicos e não-científicos, as situações experimentais e da vida 
real. Resolver um problema significa simplesmente chegar a um “como 
queríamos demonstrar – c.q.d.”? Até que ponto esta solução possui um 
significado que permita ao aluno um maior controle, uma maior consciência, 
com respeito aos conceitos e aos problemas trabalhados, ou seja, uma 
mudança comportamental? (2004, p.44).  



 O autor esclarece que nesse primeiro aspecto a ser considerado, busca-

se relacionar o que teoricamente se discutiu com o que efetivamente pode-se 

esperar do resultado obtido. Em segundo lugar, o autor comenta que em 

termos de sistema escolar, a ação hoje é restrita. Resolver um problema de 

física, química ou matemática, por exemplo, não se admite soluções em aberto, 

proposição de novas receitas.  

Mas é preciso vislumbrar num horizonte mais amplo, uma ligação mais 

efetiva entre a escola e a comunidade e mostrar as suas reais possibilidades 

num processo de reconstrução social. Assim, o professor Henrique 

Breuckmann nos coloca que é preciso pensar em formas de ação menos 

tímidas que as tradicionais, como feiras, pequenos jornais ou passeatas e partir 

para formas mais incisivas que devem incluir cursos para a comunidade, 

serviços, centros de informação, etc., estabelecendo constantemente pontes de 

contato da escola com os demais segmentos sociais (BREUCKMANN, 2004, 

p.44). 

 Conforme esse modelo, a situação-problema representa o estímulo que 

pode provocar uma série de respostas no estudante. Na maioria das vezes, a 

pessoa age esperando consequências imediatas, não tendo a ideia exata dos 

possíveis resultados dessa ação.  

O diagnóstico pretende constituir-se em, ou encaminhar-se para; 

reconhecer que certa situação não é única; que acontece devido a fatores que 

combinados determinam certos resultados.  
 

Há que aliar-se a experiência de quem já passou por situação parecida, 
com a perspicácia necessária à descoberta dos diferenciais. A curiosidade e 
a paixão, aliam-se ao metódico e ao sistemático, para gerar esta forma 
nova, cultural, de reconhecimento da realidade (BREUCKMANN, 2004, 
p.48). 
 

 É preciso que o professor exerça o papel de mediador. Isso porque deve 

haver um fio condutor, como o autor menciona: “fio de costura e um costureiro”. 

Supõe-se que o professor é o detentor de um conhecimento cientificamente 

melhor estruturado e deve por isso, fornecer pistas e rumos, promovendo 

atividades que propiciem a formação dos conceitos necessários para a solução 

do problema (BREUCKMANN, 2004). 

 Nesse sentido, necessário se faz desafiar o estudante, motivando a 

busca de saberes mais elaborados. E ao final do processo, segundo o autor, o 



estudante seja capaz de problematizar seu meio, com base no conhecimento 

científico, e apresentar soluções para a problemática detectada, como exercício 

real e pleno de cidadania. 

 Como menciona o autor, o pensamento não se expressa simplesmente 

através das palavras, mas existe através das mesmas. Ao utilizar 

conscientemente termos científicos no processo de elaboração de hipóteses, 

determinação de procedimentos, desenhos de planos de ação, o estudante 

está dando existência ao pensamento científico. 

 Usando essa linguagem, permite pensar na multiplicidade de formas de 

expressar a realidade e encaminha para os aspectos éticos, morais, políticos, 

ideológicos, envolvidos na resolução (BREUCKMANN, 2004). 

 

  

  

 

 

 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 1: Diagnóstico 
Atividade 1 – A Escola dos Sonhos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Num primeiro momento será preciso instigar os estudantes para a 

importância do tema. Pretendemos que de algum modo, os estudantes atentem 
para a questão, percebendo, ainda que minimamente, que discutir assuntos 
atinentes a escola é direito e dever de todo estudante.  

O objetivo é municiar os estudantes para que sejam capazes de elaborar 
uma situação-problema que envolva o tema. Note-se que podem surgir 
diversas situações-problemas decorrentes de um mesmo tema.  
 Uma sugestão de atividade no sentido pretendido pode ser, mas não 
obrigatoriamente, é propiciar um momento onde os estudantes expressem 
como é a escola de seus sonhos.  

A atividade deve ser conduzida de um modo que seja possível uma 
reflexão sobre o tema e a percepção de que uma escola diferente é possível. 

– Unidade Didática – 

Orientações 



Objetivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Refletir acerca da importância de sua participação ativa nos 
rumos de seu desenvolvimento educacional; 

 

 Perceber que o ambiente escolar pode e deve ser melhorado 
num processo contínuo. 

 

 

 Iniciar a aula comentando sobre a campanha Latino-americana pelo 
direito à educação, mediante a qual buscou-se saber o que as 
crianças esperam de suas escolas. 

 

 Atividade 1 – individual: Entregar a folha com o questionamento: 
“Como é a escola dos seus sonhos?” (Podem escrever ou 
desenhar). 

 

 Atividade 1.1 – em grupos: Discutir resultados em grupos menores 
(no máximo 3 integrantes). 

 

 Atividade 1.2 – no grande grupo: Cada grupo socializa seus 
resultados emitindo comentários. 

 

 Atividade 2 – Individual ou em grupo: Cada grupo reflete os 
questionamentos. 

 

 Recolher o material produzido que poderá ser útil em atividade 
futura. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre Portfólio 
 

Fonte: Cadernos de Estudo 
(uma publicação do Centro de Investigação Paula Franssinetti, nov. 2007) 

Educação de Infância 
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 É possível a adoção de portfólios individuais ou de grupos. 

Se optar pelos grupos, deverão estes, se manter até o final 

de todo o projeto. Os portfólios ajudam a organizar os 

trabalhos e para a avaliação de todo o processo. 

 

O paradigma conceitual que suporta a utilização dos portfólios está de 

acordo com as teorias da aprendizagem desenvolvidas por Dewey 

(2002), Vygotsky(2000) e Bruner (2000), em que a aprendizagem tem 

como grande suporte a interação social. 

Segundo estas teorias, o desenvolvimento das capacidades dos 

indivíduos é promovido através de trocas recíprocas que estabelecemos 

com os outros e das experiências significativas que suscitam o diálogo, a 

reflexão e a partilha. [...] 

Através dos portfólios, os formandos vão conscientizando e interligando 

os seus processos de ensino e aprendizagem, participando de forma 

ativa através de um processo de autodescoberta, na construção 

personalizada do conhecimento (SÁ – CHAVES, 2000). 

Os portfólios revelam-se singulares, únicos, espelhando a pessoalidade 

do seu autor. São uma peça rica de significados refletindo todo um 

percurso feito na base do diálogo consigo próprio, da partilha e da 

negociação entre colegas e formador. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Como é a escola dos seus sonhos? Essa foi a pergunta feita pela 

Campanha Latino-americana pelo Direito à Educação (CLADE) a crianças de 
diferentes países durante a Semana de Ação Mundial (SAM), promovida pela 
Campanha Mundial pelo Direito à Educação. Com o objetivo de incentivar as 
atividades e os debates em torno da educação infantil, a SAM 2012 adotou o 
slogan "Direitos desde o princípio: educação e cuidado da primeira infância já!". 

 
 
 

A seguir, algumas respostas:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Eu gostaria que a escola tivesse livros para ler e 

que tivesse um parque para brincar e muitas 

crianças."  

“Minha escola dos sonhos é um lugar onde a educação 

vem em primeiro lugar, não importando como ela é 

passada, as crianças devem poder brincar enquanto 

aprendem e não se sentirem intimidadas pelo ambiente 

e pelos professores. Seria bom se tivesse bastante cor e 

permitisse a liberdade para as crianças se soltarem” 

(Yvi SP, Brasil). 

“É pública e muito boa e tem 

muitas árvores frutíferas”(Tali, RJ, 

Brasil). 
“Tem uma biblioteca com muitos livros e três 

quadras para que muitas pessoas possam 

brincar ao mesmo tempo” (Bruno, Carapicuíba, 

Brasil). 

Atividade 1- A escola dos sonhos  
Por Deborah Ouchana 
Fonte:http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/blog-redacao/a-escola-dos-sonhos-258164-
1.asp 

 
 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/blog-redacao/a-escola-dos-sonhos-258164-1.asp
http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/blog-redacao/a-escola-dos-sonhos-258164-1.asp


“Como é a escola dos seus sonhos?” (Pode escrever ou desenhar) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
2 - Sugestão de reflexões para uma conversa em grupo: 
 
1- Por que a escola não é como você sonha? 
____________ 
 
2- O que é preciso para torná-la o que você espera? 
____________ 
 
3- O que é ou não possível das ideias expostas? Por quê? 
____________ 
 
4- Do que foi dito, o que é importante para um ambiente escolar melhor? 
Explique; 
____________ 
 
5- De quem é a responsabilidade de tornar a escola melhor? 
____________ 
 
6- O que podemos e não podemos realizar do que foi mencionado? Justifique; 
____________ 
 
7- De tudo que foi discutido, de acordo com seu ponto de vista, enumere 
algumas concordâncias e outras discordâncias, explicando por que; 
___________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tema – Escola, espaço de quem?  
Etapa 1: Diagnóstico 
Atividade 2 – Exibição vídeo: Mãos Talentosas 
 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Ponderar que a escola possui mecanismos que podem contribuir para o 
desenvolvimento do ser humano, contudo, pode representar o fracasso de 

uma pessoa, se utilizados de forma opressiva e preconceituosa. 
 

•Refletir acerca da importância de sua participação ativa nos rumos de seu 
desenvolvimento educacional; 

 
•Perceber que o ambiente escolar pode e deve ser melhorado num processo 

contínuo. 

• Se possível for, exibir o vídeo em aulas geminadas para 

melhor aproveitamento. Se existir possibilidade de troca de aulas ou 
contribuição de outra disciplina, aplicar a atividade em 3 aulas na 
sequência. 

 
• Iniciar a aula relembrando as últimas atividades e 
comentando sobre a importância dos resultados. 

 
• Estabelecer uma discussão enaltecendo a importância do 
filme que será exibido. Explicar a relação do conteúdo do enredo 
com o tema que vem trabalhando na turma. 

 
• Cremos que entregar as questões individualmente antes dos 
estudantes assistirem o filme, será mais adequado e produtivo. 

 
• Assistir ao vídeo na íntegra e depois, nos grupos (os 
mesmos que permanecerão até o final do projeto) realizar as 
reflexões. 

 
 

Atividade 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SOBRE A SITUAÇÃO-PROBLEMA 
 
 

A situação-problema pode envolver aspectos eminentemente cognitivos, 
porém, em qualquer instância, estes jamais estão completamente separados 
de outros elementos: psicológicos, afetivos, emocionais, econômicos, físicos, 
dentre outros.  

     Conforme o autor Henrique Breuckmann, a própria tensão que gera a 
situação-problema pode ser o determinante do trajeto percorrido no processo 
resolutivo, assim como este pode gerar tensões diferenciadas que alteram as 
perspectivas iniciais previstas pelo sujeito. Daí a escolha do projeto como 
forma de realizar a resolução. 

     A complexidade da rede de fatores que intervêm no surgimento de um 
problema impede, via de regra, que o mesmo possa ser resolvido apenas com 
o uso da intuição e do senso comum.  

     Há que, gradualmente, apropriar-se de um paradigma, de um modelo, 
que sirva como elemento norteador para os procedimentos destinados a 
desfazer a tensão original e, neste caso, a agregação de componentes 
específicos pode levar à resolução de problemas nas mais diferentes áreas da 
vida humana, individual ou social (BREUCKMANN, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• Deverá haver um momento em que há o compartilhamento das 

impressões dos estudantes. Depois, cada um faz seu registro para o 
portfólio. 

 
• Por fim, discutir o assunto e construir a situação problema que 
norteará o projeto. 

 
• A título de exemplo, nossa situação-problema será: “Em que 
medida os espaços escolares da minha escola refletem ambientes de 
poder”? 

• Ler mais em: BREUCKMANN, Prof. Henrique João. Dos 

Projetos de Sala de Aula a um Projeto de Vida. Curitiba, PR: JM 

Editora, 2004. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
  
Título: Mãos Talentosas – A História de Ben Carson 
 
Título original: Gifted Hands: The Ben Carson Story The Ben Carson story 
 
Site Oficial: http://bystarfilmes.blogspot.com/2010/01/maos-talentosas 
 
Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Jaishon Fisher, Tajh Bellow, Geoffrey 
Beauchamp 
 
País: Estados Unidos 
 
Ano: 2009 
 
Direção: Thomas Carter 
 
Produção: Sony Pictures 
 
Roteiro: John Pielmeier 
 
Fotografia: John B. Aronson 
 
Trilha Sonora: Martin Davich  
 
Duração: 86 minutos 
 
Gênero: Biografia, drama 
 
Censura: 12 anos 

Fonte: 

http://www.recexis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20:maostalentosas&cat

id=7:filmes&Itemid=10 

 

Atividade 1 – Exibição do vídeo 
 

O filme pode ser encontrado em locadoras da cidade ou nos Links de acesso 
abaixo: 
 
1ª opção       http://megafilmeshd.net/maos-talentosas-a-historia-de-benjamin-carson/ 
 
2ª opção       http://www.youtube.com/watch?v=GKcKXt2s_cw 

 

http://bystarfilmes.blogspot.com/2010/01/maos-talentosas
http://www.recexis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20:maostalentosas&catid=7:filmes&Itemid=10
http://www.recexis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20:maostalentosas&catid=7:filmes&Itemid=10
http://megafilmeshd.net/maos-talentosas-a-historia-de-benjamin-carson/
http://www.youtube.com/watch?v=GKcKXt2s_cw


Mãos Talentosas: A História de Benjamin Carson 

Baseado em uma história real sobre Dr. Ben Carson, o filme conta a 

história do menino pobre que se tornou neurocirurgião de fama 

mundial. Ben Carson era um menino pobre de Detroit, desmotivado, 

que tirava notas baixas na escola. Entretanto, aos 33 anos, ele se 

tornou o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital 

Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, EUA. A história desse 

médico é inspiradora... 

          

            

 
  
 

 
Mãos Talentosas retrata a vida de Ben, um menino pobre, negro, que 

não tinha muita chance de crescer na vida, ou seja, de se tornar um homem 
bem sucedido. Ben sempre tirava notas muito baixas na escola e por conta 
disto era altamente criticado pelos colegas, fazendo com que ele se sentisse 
como uma pessoa “burra”, e assim desenvolvendo um temperamento muito 
agressivo.  

A mãe de Ben sempre acreditou no potencial de seu filho, incentivando-o 
a estudar, a trocar a TV por bons livros, a não desistir, pois acreditava que o 
filho teria um futuro diferente do seu.  

Por meio do esforço e dedicação da mãe, Ben chegou a ser o melhor 
aluno da sala. Cresceu e conseguiu alcançar o seu objetivo, não só se tornou 
médico, mas o melhor neurocirurgião do mundo. 

A escola aparece como um instrumento importante em sua vida, pois, 
através dela, o jovem Ben pôde superar-se e os estudos mudaram sua vida.  

Há momentos de tensão como aquele em que esteve muito próximo de 
abandonar seus objetivos e optar por um caminho não do bem. Entretanto, com 
sua força de vontade, aliada às oportunidades que lhe surgiam nos estudos, 
foram essenciais para seu sucesso. 

O filme, ao mesmo tempo em que deixa evidente alguns problemas que 
as escolas enfrentam, como a violência e a falta de infraestrutura adequada, 
consegue evidenciar também, que a escola proporciona oportunidades de 
cultura, experiências e conhecimentos no seu espaço, fundamentais para a 
vida digna em sociedade. 

Seus estudos, esforço e luta, o levou a perseguir e a alcançar o seu 
sonho de se tornar um dos mais importantes neurocirurgiões do mundo.  

 
 
 
 
 

 

RESENHA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2 

Após assistir à história do médico Ben Carson, lhe convido 
a refletir sobre o filme por meio dos seguintes 
questionamentos: 
Roteiro para discussão: 
 
1- Como foi a infância de Ben Carson? enfatizando sua 
escola; 
 
2- Durante a história é perfeitamente visível que a escola 
desempenha duas funções na vida de Carson. Primeiro 
com preconceito e reprovação. Num segundo momento, 
serviu como apoio para o desenvolvimento do garoto como 
profissional. Elabore um comentário sobre o assunto. 
 
3- Comente o título do filme; 
 
4- Escolha o trecho do filme que mais lhe chamou atenção 
e explique porque; 
 
5- Você conhece alguém que tenha transmitido em sua 
vida, exemplos ou valores que tenha o perfil semelhante 
dessa história? Comente; 
 
6- Enumere as semelhanças e diferenças da escola de 
Ben Carson e a que você estuda; 
 
7- Analise a seguinte afirmação: “A educação muda o 
modo de vida de uma pessoa”. O que mudou na vida 
daquela família? 
 
8- Descreva os espaços escolares exibidos: sala de aula; 
corredores; pátio; biblioteca; auditório; dentre outros. Se 
esses espaços fossem diferentes, o que talvez, mudaria 
na vida do garoto Ben? Explique; 
  
9- Relacionando a história do filme com a atividade em 
que você comentou sobre a escola dos seus sonhos, 
pode-se dizer que a escola do Ben era ou não, uma escola 
dos sonhos? Por quê? 



 

Tema: Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 - Equacionamento 
Atividade 3 – Pra que escola? 
 
 
 
 
 
 
 

Outra atividade que já consiste no desenvolvimento do tema e ainda 
como instigação à discussão, é a exibição de um clipe musical. Optamos por 
um videoclipe legendado e previamente discutido e relativizado, da canção do 
grupo Pink Floyd, “Another Brick in the wall”. Por tratar-se de uma crítica 
contundente ao sistema escolar, que chega a dizer que não precisamos da 
educação, evidentemente é necessário uma mediação realizada pelo 
professor, minimizando possíveis distorções e explicando o contexto em que a 
letra da canção foi escrita.  

Pretende-se discutir a ideia de uma escola que controla e formata as 
pessoas como peças, tijolos de um muro, retirando dos estudantes qualquer 
possibilidade de crítica. Começando assim uma percepção sobre os objetivos 
que gestores da escola possuem, percebendo que existem interesses sobre o 
uso dos espaços escolares e tudo que ocorre lá. 

 
Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade 3 

 Discutir dominação, controle social, ideologia e suas 
implicações; 

 Refletir sobre a importância da educação para um povo; 

 Perceber em que aspectos as escolas podem melhorar; 

 Compreender as relações de trabalho, luta e poder no 
processo histórico. 

 

Orientações 

• Num primeiro momento, explicar aos estudantes o contexto 

social e político da sociedade inglesa em que foi criada a canção 

(letra e música).  

• Induzir a reflexão acerca dos aspectos positivos da educação e 

escola; lembrar da necessidade e importância da escola para a 

educação de um povo; Elencar aspectos históricos que constituem a 

escola e a conquista de todos poderem frequentá-la. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vídeoclipe disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=hx_01jpTfD4 

 
Letra da música disponível em: 

http://www.vagalume.com.br/pink-floyd/another-brick-in-the-wall-traducao.html 
 

Sugestão de contexto histórico disponível em: 
http://whiplash.net/materias/biografias/000242-pinkfloyd.html 

também em: http://ocinefilodigital.wordpress.com/2011/01/26/analise-
interpretativa-pink-floyd-the-wall-1982/ 

 
 
 
 
 
 
 

Pra que escola? 
 

Tijolos no muro 
 

por Fábio S. Ribeiro 

 
Waters mais uma vez faz uso de seus próprios traumas pessoais, e 

aproveita para criticar o cruel sistema educacional inglês, responsável pela 
(desin)formação de toda sua geração. Ele inicia sarcasticamente com “The 
happiest days of our lives”, literalmente destruindo a moral daqueles rígidos 
educadores, que descontavam suas frustrações pessoais nos alunos: 

“But in the town it was well known when they 
got home at night, their fat and psychopathic wives 
would thrash then within the inches of their lives” 

Quando inicia “Another brick in the wall part 2”, vemos os alunos usando 
máscaras sem face, marchando em fila. De cara, Waters expõe sua visão 
sobre os objetivos da formação que tivera: moldar de forma segura e 
padronizada os tijolos (alunos de hoje, cidadãos de amanhã) que formariam o 
grande muro (a sociedade inglesa) no futuro, destruindo qualquer resquício de 
individualidade e criatividade. Basta ver a cena onde o professor ridiculariza o 
poema de Pink em sala de aula. Por curiosidade, o poema é a letra da música 
“Money”, do álbum “Dark Side of the Moon”, o maior sucesso comercial do Pink 
Floyd e um fenômeno da indústria fonográfica – até hoje é um dos álbums mais 
vendidos da história. 

• Assistir ao vídeo traduzido. 
• Trabalhar a letra traduzida com os estudantes. 
• Se possível, envolver a disciplina de Inglês para trabalhar 
a tradução da canção. 

  Talvez seja o caso do professor(a), previamente providenciar a 
gravação do vídeo, evitando eventuais dificuldades de acesso a 

Internet no momento da atividade. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hx_01jpTfD4
http://www.vagalume.com.br/pink-floyd/another-brick-in-the-wall-traducao.html
http://whiplash.net/materias/biografias/000242-pinkfloyd.html
http://ocinefilodigital.wordpress.com/2011/01/26/analise-interpretativa-pink-floyd-the-wall-1982/
http://ocinefilodigital.wordpress.com/2011/01/26/analise-interpretativa-pink-floyd-the-wall-1982/


Irrompe a revolução dos alunos, que destroem a escola e perseguem os 
professores, mas que no final nada mais é do que a imaginação de Pink, após 
ter sido humilhado pelo professor. Não é a toa que essa música se tornou hino 
de segmentos oprimidos em diversas partes do mundo. 

 
 

Fonte: O Cinéfilo Digital 
Análise Interpretativa: Pink Floyd The Wall (1982) 

Disponível em: http://ocinefilodigital.wordpress.com/2011/01/26/analise-interpretativa-pink-floyd-the-wall-
1982/ 

 
 
Problematizando a canção...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- A clássica canção “Another brick in the Wall”(outro tijolo na 
parede), conta um pouco da história de vida do vocalista da banda 
em um colégio em regime de internato que viveu. Põe em 
discussão um dos alicerces da nossa sociedade: a educação. 
Define a educação como uma alienação, representada nele pelas 
máscaras com botões nos rostos das crianças, fazendo com que 
as pessoas, ainda crianças, percam sua identidade própria e 
pensem como a sociedade (representada pelo professor) quer que 
elas pensem.  Descreva seu ponto de vista à respeito. 
____________ 
 
2- O professor trata os alunos em sala de aula com sarcasmo e 
violência; os alunos são extremamente “disciplinados”; as escolas 
são escuras e assustadoras; os alunos são todos iguais e 
aprisionados pelo sistema. Podemos afirmar que o funcionamento 
das escolas atualmente segue o mesmo padrão? Por quê?  
____________ 
 
3- No clipe o menino sonha em ver todos os alunos destruindo a 
sala, queimando a escola. Destruir a escola é uma atitude própria 
de quem não foi alienado pela educação e por isso é contra ela. 
Você acredita que destruir uma escola resolveria todos os 
problemas da educação? O que é preciso ser feito? 
____________ 

http://ocinefilodigital.wordpress.com/2011/01/26/analise-interpretativa-pink-floyd-the-wall-1982/
http://ocinefilodigital.wordpress.com/2011/01/26/analise-interpretativa-pink-floyd-the-wall-1982/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

Tema: Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 – Equacionamento 
Atividade 4 – Escola de quem? 
 

 
 

Objetivos 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4- Na realidade, a canção acabou se tornando um símbolo para as 
pessoas que não se acomodam com que veem de errado e precisam 
se manifestar, agir para transformar o que não esta adequado ou bom 
o suficiente. Enquanto nada é feito, somos nada mais que outro tijolo 
do muro, no muro das vendas dos olhos , da falta de coragem, da 
ausência de liberdade. Na falta de amor. No muro da inexistência de 
sinceridade com nós mesmos e da falta de querer. A partir dessa 
reflexão, o que você pode fazer para transformar sua escola em um 
lugar melhor? O que você tem feito à respeito? 
____________ 
5- Em casa, converse com os pais ou pessoas mais velhas, com quem 
você possa falar, e realize uma breve entrevista coletando 
informações sobre a escola da época em que estudaram e as 
dificuldades e facilidades que enfrentaram nesse processo. Anote em 
seu caderno e traga os resultados para a próxima aula, ocasião em 
que realizaremos uma síntese do material dos colegas. 
____________ 

 

Atividade 4 

 Perceber que o espaço escolar é um ambiente público e que 
deve ser preservado e portanto, pertencente à todos; 

 

 Discutir a importância de uma participação ativa e responsável 
para uma transformação propositiva do ambiente; 

 



Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade  – 

 Escola de quem? 

 

 

                Na primeira aula desse nosso estudo, realizamos uma atividade 
na qual você expressou como seria a escola dos seus sonhos. No primeiro 
momento da aula seguinte pudemos compartilhar os pontos de vista 
diversos entre nossos colegas. 

 

                Depois assistimos ao vídeoclipe do grupo inglês Pink Floyd com a 
clássica canção “Another brick in the Wall”. 
 
 
               Agora, você deve ler com atenção o texto a seguir, que aborda 
alguns aspectos sobre a importância da escola em sua vida. O texto é de 
autoria de Terezinha Azerêdo Rios, que é graduada em Filosofia e doutora 
em Educação. O viés de reflexão da autora é de que a escola é nossa 
morada durante vários anos de nossa existência. Segundo ela, você é 
responsável pelas transformações boas e ruins que ocorrem em suas 
“casas”. Portanto, discute algumas questões éticas que envolvem sua 
relação com a sua escola.  

 

• Iniciar a aula relembrando aos estudantes os passos 

que já foram dados. 

• Relembrar também a situação-problema que se está 

investigando. 

• Após a leitura do texto, que poderá ser realizada 

individualmente ou em conjunto, realizar as atividades em 

grupos. 

• Não esquecer de anexar os resultados no portfólio 

correspondente a cada grupo. 

Obs: não esquecer de inserir imagem da charge na atividade 5. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 A palavra ethos foi usada pela primeira vez entre os gregos para 
2designar a morada dos homens, o local no qual eles se reuniam e se 
3protegiam dos perigos a que estavam expostos na natureza. Abrigar-se é algo 
4próprio dos animais.  
5 Entretanto, enquanto os humanos transformam sua moradia de maneira 
6intencional, planejada, fazendo mudanças com base em um projeto e dando 
7uma cara própria a sua casa, o mesmo não ocorre com os demais - nesse 
8caso, é a natureza que estabelece a maneira como eles irão modificá-las.  
9 Para além do determinismo da physis (palavra grega que significa 
10"natureza"), os humanos criam o ethos, que, em um segundo momento, 
11passa a representar, além do abrigo, o conjunto de produtos culturais que 
12identifica um grupo, uma comunidade e uma sociedade. No sentido literal ou 
13figurativo, o ethos é a casa do homem e, portanto, necessita ser preservado. 
14Mas são muitas as nossas casas.  
15 Uma delas é a escola que, embora seja diferente do espaço em que 
16vivem os que a frequentam, exige deles o mesmo cuidado. E cuidado deriva 
17de respeito, o princípio fundamental da ética. Respeitar implica reconhecer o 
18outro e a existência junto com ele num tempo e local específicos.  
19 O ambiente escolar - como um espaço público no qual grande parte de 
20nossas crianças e jovens passam seu tempo - é um dos lugares que 
21permitem exercitar tal convívio. A estrutura física da escola, assim como sua 
22organização, manutenção e segurança, revela muito sobre a vida que ali se 
23desenvolve.  
24 Os educadores têm pensado na organização desse espaço? O trabalho 
25educativo não se limita à sala de aula, mas, se a configuração desse 
26ambiente for acolhedora, poderá contribuir para tornar mais prazeroso o 
27trabalho que ali se faz. Serão assim as nossas salas de aula? Pensarão os 
28gestores nesses assuntos ou os deixarão em segundo plano, envolvidos que 
29estão com as chamadas "questões pedagógicas"? Ora, o primeiro passo 
30para se envolver com os aspectos relacionados ao espaço físico é 
31considerá-los pedagógicos. É aí que a dimensão ética se articula com a 
32estética, de modo estreito.  
33 Escola bonita não deve ser apenas um prédio limpo e bem planejado, 
34mas um espaço no qual se intervém de maneira a favorecer sempre o 
35aprendizado, fazendo com que as pessoas possam se sentir confortáveis e 
36consigam reconhecê-lo como um lugar que lhes pertence.  
37 Hoje falamos muito sobre sustentabilidade. Apontamos o dever ético, 
38comum a todos os seres vivos, de cuidar da casa que habitamos no 
39presente, de forma a preservá-la para que se mantenha efetivamente 

A Escola é uma das Nossas Moradas 

Disponível em:   
http://gestaoescolar.abril.com.
br/espaco/espaco-fisico-
escola-espaco-pedagogico-
630910.shtml 

 

http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml
http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/espaco-fisico-escola-espaco-pedagogico-630910.shtml


40acolhedora para aqueles que vierem depois. A Terra é nossa morada, temos 
41uma responsabilidade planetária.  
42 Nas escolas, procura-se fazer um trabalho de conscientização, 
43apontando os riscos e danos a que estaremos expostos se não estivermos 
44atentos às questões relacionadas à exploração do meio ambiente e às 
45intervenções que podem provocar sua destruição.  
46 Os educadores devem empenhar-se na tarefa de despertar uma 
47consciência crítica em relação ao cuidado com o planeta. Contudo, essa 
48preocupação só terá sentido se partir da atenção com o espaço mais restrito, 
49que é o do país, da cidade e da casa. Da casa que é a nossa escola. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1- A partir da linha 9, a autora define o que significa ethos. Interprete o 
parágrafo que vai da linha 9 à 14, relacionando o significado de ethos e a 
importância da escola para sua vida. Pode utilizar-se de desenho, colagem, 
escrita, ou produção artística de sua preferência; 
____________ 
 
2- Releia o trecho a seguir: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agora responda: 
O que a estrutura física da sua escola, assim como sua organização, 
manutenção e segurança, revela sobre a vida que ali se desenvolve? Isso é 
bom ou ruim? Explique. 
 
____________ 
 
3- No parágrafo que se inicia na linha 33, a autora expressa sua concepção 
acerca de uma escola. Comente o ponto de vista da autora relacionando com 
os aspectos da sua escola. 
 
____________ 
 

19O ambiente escolar - como um espaço público no qual grande parte 
de 20nossas crianças e jovens passam seu tempo - é um dos lugares 

que 21permitem exercitar tal convívio. A estrutura física da escola, 
assim como sua 22organização, manutenção e segurança, revela 

muito sobre a vida que ali se 23desenvolve. 
 

Você precisa problematizar o que foi lido a fim de verificar se realmente 

entendeu a mensagem. Mãos à obra! 



4- Quais as relações que se pode estabelecer entre a concepção de escola que 
a autora possui e a concepção de escola discutida na música discutida na aula 
passada? Enumere ao menos 3 aspectos. 
____________ 
 
5- A mensagem da figura abaixo corresponde com o ponto de vista expresso 
no texto de Terezinha Azerêdo Rios? Por quê? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 –  Equacionamento 
Atividade 5 – Trilhas e novos rumos? 
 

Objetivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inserir Imagem  
Disponível em: 

http://riwersun.blogspot.com/2010/12/20-motivos-
para-nao-ir-escola.html 

Atividade 5 

• Compreender as relações de trabalho, luta e poder no processo 
histórico. 
• Desenvolver o aprendizado de conceitos fundamentais para a 
compreensão dos encadeamentos históricos. 
• Desenvolver a análise das temporalidades (mudanças, permanências 
e simultaneidades e recorrências). 

 

 Iniciar a aula lembrando os estudantes da evolução no estudo do 
tema até aqui. 

 Sempre lembra-los da situação-problema que norteia as atividades: 
“Em que medida os espaços escolares da minha escola refletem 
ambientes de poder”? 

 Se possível, ilustrar o texto com imagens relacionadas e que 
instiguem a imaginação dos leitores. Uma sugestão de imagem, a 
título de exemplo pode ser encontrada no site a seguir: 
http://www.escolakids.com/a-historia-das-escolas.htm 

 As questões problematizadoras ao final da atividade deverão ser 
realizadas com auxílio do professor(a). 
 

http://www.escolakids.com/a-historia-das-escolas.htm


 
 

                 No último encontro você pode perceber que a escola é um 
ambiente público e importante na vida de todos nós ocidentais. Também 
pôde discutir algumas questões éticas que envolvem o assunto, bem 
como a importância de ter uma participação ativa no cotidiano de sua 
escola. 
 
 
                Hoje, você terá contato com um trecho de texto que aborda a 
história da escola no mundo ocidental, que iniciará um estudo que 
faremos juntos sobre a caminhada histórica da educação no Brasil. 
 
 
                Leia o texto abaixo com muita atenção, lembrando que seu 
entendimento é muito importante para a conclusão do nosso projeto. 

 

Atividade 

Trilhas e novos rumos 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
1 Ao longo da nossa vida, temos uma rotina que organiza o nosso tempo e 
2determina as atividades que realizamos ao longo de todo um dia. Para a 
3criança, principalmente no Ocidente, a escola aparece desde muito cedo 
4como um dos espaços que orienta as suas ações no dia a dia. Sendo tão 
5acostumados a esse tipo de situação, podemos imaginar que muitas crianças 
6encarem sua presença na escola como algo completamente natural, feito 
7assim porque sempre foi assim.  
8 Contudo, devemos entender que a escola não é um espaço natural – o 
9segundo lugar ocupado pela criança depois da casa. Afinal, houve um longo 
10processo de transformações, escolhas e ideias responsável pelo surgimento 
11da escola. Feita essa afirmação, alguns podem até perguntar: “Quando e 

Inserir    Imagem 

 
Durante muito tempo, a escola foi um privilégio para 
poucos. 
Sugestão: 
Fonte: http://www.escolakids.com/a-historia-das-escolas.htm 

 

A História das escolas 
 

Fonte: Escola Kids Disponível em: 
http://www.escolakids.com/a-historia-das-escolas.htm 

Acesso em 25/10/2014 
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12como as escolas foram criadas?”. Para essa pergunta, devemos construir 
13uma resposta mais longa, que abrange uma história que passa por 
14diferentes povos e diferentes noções sobre a educação e sobre as 
15necessidades de uma criança. 
16 Já na Antiguidade, a educação infantil era uma preocupação presente 
17entre as várias civilizações que se firmaram. Em casos diversos, 
18observamos que a educação dos menores acontecia no espaço da casa. Os 
19valores e o conhecimento eram diretamente transmitidos dos pais para os 
20filhos. Já nessa época, percebemos que havia um universo de saberes 
21considerado importante para criança e, ao mesmo tempo, uma divisão 
22daquilo que meninos e meninas deveriam aprender para as suas vidas. 
23 Com o surgimento de sociedades mais complexas, dotadas de 
24instituições políticas e práticas econômicas sofisticadas, a noção de que a 
25educação familiar era suficiente perde espaço. Nesse contexto, percebemos 
26o surgimento dos primeiros professores, profissionais que se especializaram 
27em repassar conhecimento. Não raro, esses primeiros professores eram 
28exclusivamente contratados por famílias que possuíam melhores condições 
29ou eles organizavam suas aulas em espaços improvisados, recebendo uma 
30quantia de cada aluno integrante da turma. 
31 Já nessa época, percebemos que a educação e o acesso aos 
32professores estiveram estritamente ligados à condição econômica de uma 
33família. Na Grécia Antiga, a educação era encarada como uma atividade 
34para poucos, para aqueles que podiam consumir o seu tempo livre com o 
35saber e não tinham a necessidade de trabalhar para garantir a própria 
36sobrevivência. Sendo assim, percebemos que a educação era um privilégio 
37garantido a uma parcela mínima da população. 
38 No período medieval, o processo de ruralização da sociedade europeia 
39estabeleceu um novo quadro para as escolas. O ensino se mostrou restrito a 
40uma população mínima, geralmente ligada ao recrutamento dos líderes 
41religiosos da ascendente Igreja Cristã. Sendo o processo de conversão uma 
42árdua tarefa, os membros da igreja passavam por uma ordenada rotina de 
43estudos para que então pudessem dominar eficazmente a compreensão do 
44texto bíblico. Enquanto isso, as comunidades nos feudos raramente tinham 
45oportunidade de se instruir. 
46 Ainda nos tempos medievais, percebemos que essa situação muda de 
47figura com o renascimento dos centros urbanos e com a rearticulação das 
48atividades comerciais. A necessidade de controle e de organização dos 
49negócios e a administração das cidades exigiam a formação de pessoas 
50capacitadas para tais postos. Sendo assim, as instituições de ensino 
51passaram a se abrir para o público leigo, mas com forte presença de 
52membros da Igreja que lecionavam em tais instituições. Ainda nesse 
53momento, o saber continuava restrito a uma parcela pequena da população. 
54 Adentrando a Idade Moderna, percebemos que o desenvolvimento 
55dessas instituições abriu portas para novas reflexões sobre como as escolas 
56deveriam funcionar e a qual público elas se dirigiam. A organização dos 
57currículos, a divisão das fases do ensino e as matérias a serem estudadas 
58começaram a ser discutidas. Paralelamente, a diferenciação entre o ensino 
59masculino e feminino também surgiu nesse tempo. Até então, na grande 
60maioria dos casos, o ambiente escolar ficava restrito às figuras masculinas 
61da sociedade europeia. 



62 No século XVIII, o surgimento do movimento iluminista colocou o 
63desenvolvimento de uma sociedade orientada pela razão como uma 
64necessidade indispensável. Pautados por princípios de igualdade e 
65liberdade, o discurso dos iluministas colocava o ambiente escolar como uma 
66instituição de grande importância. No século seguinte, temos a expansão 
67das instituições escolares na Europa, então comprometidas com um ensino 
68que fosse acessível a diferentes parcelas da sociedade, independente da 
69sua origem social ou econômica. 
70 No século passado, esse processo de expansão das escolas superou os 
71limites do continente europeu. Países marcados pela colonização 
72experimentaram o aparecimento das escolas. Apesar dos aparentes 
73benefícios de tal transformação, notamos que essas instituições não 
74poderiam ser uma simples cópia do modelo europeu. Era necessário 
75repensar o lugar da educação nessas outras sociedades, à luz de suas 
76demandas, problemas e contradições. 
77 Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia e o crescimento acelerado 
78dos meios de comunicação nos instigam a repensar seriamente como as 
79escolas devem se organizar. O acesso às informações e saberes já não é 
80um problema a ser resolvido exclusivamente pelo ambiente escolar. Mais do 
81que simples transmissão, a escola do século XXI deve se encaminhar para a 
82construção de um saber autônomo, em que o indivíduo se mostre capaz de 
83criticar e organizar o conhecimento que se mostre relevante para si mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
          Atividade a ser realizada nos grupos do projeto. 
 
 

 Deve desenvolver uma encenação a partir do que já foi discutido, e 
as atividades já realizadas, como a análise da música do Pink 
Floyd, das charges enfim, o grupo criará um enredo para encenar 
para a turma. 

 O tema são os espaços escolares, a partir das nossas discussões e 
materiais utilizados. Evidentemente poderá ser pesquisado algo 
mais para enriquecer o trabalho. 

 A encenação deve conter elementos que possibilitem uma análise 
do espaço escolar e seus problemas e potencialidades. 

 A sugestão é que a encenação não ultrapasse o tempo de 10 
minutos. 

 A seguir, temos alguns questionamentos que deverão ser 

discutidos no grupo, e os resultados anotados para compor o 

portfólio. Eles servirão para a construção do enredo da história que 

o grupo desenvolverá. 

 

 

Elaborar uma encenação 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Retorne a charge trabalhada na atividade do encontro passado e 
relacionando com o texto “História das escolas”, haveria uma explicação 
para o conteúdo da charge à luz do texto? 
____________ 
2- Na linha 8, o autor do texto afirma que a escola não é um espaço 
natural. O que isso significa? 
____________ 
3- O texto, ainda que de forma breve, avalia a escola em diversos 
períodos da história da humanidade. A partir da ótica do autor, em algum 
período da história, o ambiente escolar foi constituído para as 
necessidades do estudante? Explique; 
____________ 
4- Uma das questões abordadas no texto que se destaca é o poder. A 
discussão esta presente em quase todos os parágrafos. Sobre a noção de 
poder, Michel Foucault, pensador francês de nossa era, afirma que o 
poder não é binário, isto é, que ocorre entre aquele que detém poder e 
aquele que é dominado, mas o poder se exerce em rede. Segundo ele é 
preciso: 
 
[...] não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 
homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre outros, 
de uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder – 
desde que não seja considerado de muito longe – não é algo que se 
possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e 
aqueles que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser 
analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona 
em cadeia [...]. O poder se exerce em rede. [...] o poder não se aplica aos 
indivíduos, passa por eles (FOUCAULT, 1996, p. 183). 
 
Analisando o pensamento de Foucault sobre o poder, enumere dois 
momentos do texto “A história das escolas” que trata do tema poder. 
Justifique 
____________ 
5- Elabore um quadro comparativo do papel social que a escola exercia 
em cada momento da história elencado pelo texto. Depois, comente suas 
conclusões. 
____________  
6- A partir do desenvolvimento histórico da escola apresentado no texto, 
você pode afirmar que se desenvolve uma autonomia cada vez maior 
para a escola, ou seja, a escola tem liberdade em suas decisões e 
determina o que é melhor para a comunidade? Por quê? 
____________ 



 
 
 
 
 
 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 - Equacionamento 
Atividade 6 – Dever de todos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 6 

• Refletir acerca dos direitos constitucionais referentes a 

educação e sua aplicabilidade prática. 

• Desenvolver o aprendizado de conceitos fundamentais para a 

compreensão dos encadeamentos históricos. 

Orientações 

É importante ser proporcionado por meio de um texto argumentativo 

que discuta questões relacionadas sobre a legislação e a escola. 

Optamos pelo exame do que nossa Constituição Federal fala a 

respeito.  

Outra opção seria tratar de um texto jornalístico, uma reportagem de 

Tv, a letra de uma canção, enfim, independente da escolha, deve ser 

problematizado. 

Também é muito interessante realizar uma abordagem de alguns 

artigos da Declaração dos Direitos e Infância. 



 

 
Metodologia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dever de todos? 
 
 

            No último encontro você pôde perceber que a educação tem 
sua história e os acontecimentos relacionados sempre foram com 
alguma intencionalidade. Você fará um aprofundamento dessa 
questão analisando alguns preceitos de nossa constituição federal 
que implicam em direitos conferidos a cada estudante.  

 
 

            Leia o artigo a seguir com muita atenção. Lembre que seu 
entendimento é muito importante para o aprofundamento do seu 
estudo e futura conclusão do nosso projeto. 

 

Dever de todos? 
 

Educação na Constituição de 1988 
Fonte: Direitonet.com.br  

Por Vicente Martins 
Disponível em: 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/479/Educacao-
na-Constituicao-de-1988-O-artigo-205 

 
23/out/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Iniciar a aula relembrando a atividade da aula passada. 
 

• Relembrar também, a situação-problema desenvolvida e 
relacionar com as atividades de hoje. 

 

• Providenciar as imagens das charges mencionadas nas atividades, 
pois, por motivos de direitos autorais, não estão no material. 

É possível também, trabalhar com a música do Gabriel o Pensador 
“Estudo Errado” 

Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: "A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/479/Educacao-na-Constituicao-de-1988-O-artigo-205
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/479/Educacao-na-Constituicao-de-1988-O-artigo-205


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antes, porém, no seu grupo, reflita sobre os questionamentos e anote a 

reflexão para o portfólio. Essa atividade contribuirá para a produção dos 
quadrinhos; 
 

Do artigo, podemos chegar a alguns conceitos 
básicos da educação na Constituição: 

 
A educação é um direito de todos; 
A educação é dever do Estado 
A educação é dever da família 
A educação deve ser fomentada pela sociedade 
 
Os objetivos gerais da educação podemos ser 

também deduzidos partir da leitura do referido artigo: 
 
O pleno desenvolvimento da pessoa 
O preparo da pessoa para o exercício da cidadania 
A qualificação da pessoa para o trabalho 
 
Comecemos por entender o alcance da educação 

como direito de todos. A educação é a prerrogativa que 
todas as pessoas possuem de exigir do Estado a prática 
educativa. Como direito de todos, a educação, pois, traduz 
muito da exigência que todo cidadão pode fazer em seu 
favor. 

"A educação, inspirada no princípio da unidade 
nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana, 
é direito de todos e dever do Estado, e será dada no lar e na 
escola". 

O direito de todos à educação é na verdade o direito 
social à educação. O direito social à educação concede aos 
cidadãos o gozo da educação como serviço público. 

 

A seguir:  Produzindo Quadrinhos 



1- O fato novo, na Constituição Federal de 1988, é a colaboração da família, 
através da promoção e do incentivo, no processo educativo. O termo 
colaboração indica o reconhecimento por parte do Estado da enorme tarefa 
que cabe à sociedade, especialmente a civil organizada, na formação dos 
educandos. Nada impede, portanto, que a sociedade civil organizada, 
representada por associações comunitárias, entidades religiosas e 
organizações não-governamentais, possa, em conjunto com o Estado, realizar 
o trabalho em comum de educar as pessoas. Elabore um comentário a 
respeito; 
 
____________ 
 
 
2- Analise a charge abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relacionando o conteúdo da charge com a Constituição, como explicar a frase 
proferida no desenho a partir dos preceitos constitucionais do caput do art. 205 
da CF/88? 
 
____________ 
 
 
3- A partir dos preceitos constitucionais do artigo 205, explique a charge 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Analise a seguinte afirmação, a partir da charge anterior: “A educação deve 
ser fomentada pela sociedade”. Quais suas conclusões? 

Providenciar a Imagem da charge de Angeli, 
mostrando a escola pressionada 

Pelas construções modernas e insinuando o seu 
desmonte. 

Disponível em 
http://acertodecontas.blog.br/politica/politica-e-

educacao-nas-charges-de-angeli/ 
 

Providenciar a imagem: 
Charge com a frase: “Professora, por que o 

governo  
dá mais atenção e grana pra escola de samba 

do que pra nossa? 
Escola de Samba – Charge 

BLOG do ZEBRÃO Disponível em: 
http://www.blogdozebrao.com.br/v1/2012/02/25/sabad

o-25-de-fevereiro-de-2012/escola-de-samba-charge/ 

http://acertodecontas.blog.br/politica/politica-e-educacao-nas-charges-de-angeli/
http://acertodecontas.blog.br/politica/politica-e-educacao-nas-charges-de-angeli/
http://www.blogdozebrao.com.br/v1/2012/02/25/sabado-25-de-fevereiro-de-2012/escola-de-samba-charge/
http://www.blogdozebrao.com.br/v1/2012/02/25/sabado-25-de-fevereiro-de-2012/escola-de-samba-charge/


 
____________ 
 
5- Analise o trecho da letra de música a seguir, relacionando com os preceitos 
do artigo constitucional 205; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1- A partir do trecho destacado, você pode afirmar que existe participação 
dos estudantes nas escolas com o objetivo de torna-la mais importante e 
interessante? Explique; 
 
5.2- Quais as relações que podemos estabelecer entre o artigo 205 da CF/88 e 
o trecho destacado? 
 
5.3- Elabore um comentário crítico sobre a letra da música, a favor ou não; 
 
 

 
 
 
 

Estudo errado 
Gabriel O Pensador 

Fonte: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/ 
 
(...)Eu tô aqui pra quê? 
Será que é pra aprender? 
Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 
Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater 
Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever 
A professora já tá de marcação porque sempre me pega 
Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas (...) 
 
(...) Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi 
Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde 
Ou quem sabe aumentar minha mesada 
Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?) 
Não. De mulher pelada 
A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada 
E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!) 
A rua é perigosa então eu vejo televisão 
(Tá lá mais um corpo estendido no chão) 
Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei nem o que é 
inflação(...) 

 

A música está disponível em: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/ 

http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/


6- Em grupo, construir um quadrinho ou uma sequência de quadrinhos com o 
tema: Escola e Constituição Federal. Pode ser utilizado qualquer assunto 
relacionado. Procurem realizar uma reflexão sobre o espaço escolar e os 
direitos abordados na Constituição Federal. Os quadrinhos serão expostos no 
mural da escola; 
 
 
 
 
 
 
 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 – Equacionamento   
Atividade 7 – Por que as coisas são como são? 
 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 7 

•  Instigar e ampliar a capacidade de perceber a relação existente 

entre poder, política e economia. 

• Desenvolver o aprendizado de conceitos e conteúdos que envolve 

a Revolução Industrial, o operariado e sua luta por transformações e 

melhoria em suas vidas. 

• Iniciar a aula relembrando das atividades do encontro passado e 
todas as aulas e incentivar os estudantes, enfatizando a importância do 

trabalho que estão realizando. 
• Lembrar a situação-problema e começar a instiga-los dizendo que 
a ação ao final do projeto terá que ser desenvolvida por eles em grupo. 
• A atividade nº4 consiste em uma análise de charge. A sugestão é 

que baixe os desenhos no endereço eletrônico mencionado, pois, a 
atividade ficará mais interessante.  

• Os desenhos não estão na atividade por envolver direitos autorais, 
contudo, em sala de aula não há impedimentos para utilização. 



Por que as coisas são como são? 

 
 

             Nossa última atividade abordou o artigo 205 da CF/88. Você 
pôde perceber que a educação e a escola são assuntos sérios, 
legisladas na Carta Magna de nosso país, não há lei brasileira que se 
sobreponha, que seja maior ou mais importante.  
 
 
             Continuaremos agora, verticalizando um pouco mais nossos 
estudos revisitando um assunto muito importante. Entenderá porque 
algumas coisas são como são na sua escola... 

 

Por que as coisas são como são? 
 

Por trás da relação entre educação e poder: 
 

Fonte: trecho retirado de EDUCAÇÃO, PODER E 
CURRÍCULO: Uma análise da relação entre escola, 

currículo e dominação a partir de Michael Apple 
Danielton Campos Melonio 

Revista Pesquisa em Foco: Educação e Filosofia / 
Volume 5, Número 5, Ano 5, Março 2012 

ISSN 1983-3946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] Em primeiro lugar, é necessário compreender o ambiente em 

que o pensamento de Marx foi elaborado. A burguesia havia 

ocupado seu espaço econômico e político. A Revolução Industrial e 

a Revolução Francesa prepararam o terreno fértil para o 

desenvolvimento do capitalismo. As fábricas tornam-se o novo 

ambiente de produção. Cria-se uma nova classe: o proletariado.  

Mas as condições de trabalho dessa classe no ambiente fabril não 

eram melhores que antes. Longas jornadas de trabalho, condições 

insalubres, falta de proteção legal aos trabalhadores (férias, salários 

dignos, aposentadoria), entre outros motivos, fizeram alguns 

trabalhadores e intelectuais ligados a classe trabalhadora se 

revoltarem contra essa situação. Aparecem as críticas às condições 

dos trabalhadores desferidas pelos movimentos socialista, 

anarquista e comunista. É nesse ambiente, vividos por vários 

trabalhadores dos séculos XVIII e XIX, que as ideias de Marx e 

Engels florescem. 

 



 
1- A seguir, temos um trecho de uma canção : “Pra Não Dizer Que Não Falei 
Das Flores” de Geraldo Vandré. Essa canção representa um símbolo da luta 
contra a opressão da Ditadura Militar que se instaurou no Brasil de 1964-1985. 
Estabeleça as relações que existem entre este trecho selecionado e o texto de 
Danielton Campos apresentado; 
 
 Vem, vamos embora 
Que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer 
 
Pelos campos há fome 
Em grandes plantações 
Pelas ruas marchando 
Indecisos cordões 
Ainda fazem da flor 
Seu mais forte refrão 
E acreditam nas flores 
Vencendo o canhão 
____________ 
 
2- Leia o texto a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] Com o modelo fabril a pleno vapor, os burgueses 
passaram a produzir mais em menos tempo, permitindo ampliar 
consideravelmente o seu lucro. Ao explorarem os proletários nas 
fábricas os burgueses passam a exercer uma forma de poder, até 
então inédita: a exploração do trabalho assalariado. O trabalhador 
passa a alienar o seu trabalho, isto é, o fruto de seu trabalho deixa 
de lhe pertencer, pertencendo a outrem, o burguês. Nesse sentido, o 
trabalho perde sua dimensão humanizadora – aquela que permite 
aos homens por meio do trabalho superar as limitações da natureza 
e se libertar dos determinismos naturais – e torna-se trabalho 
alienado, desumanizador. O trabalho se torna estranho ao homem, 
pois 

 

o trabalho externo, em que o homem se aliena, é um trabalho 
de sacrifício de si mesmo, de mortificação. Finalmente, a 
exterioridade do trabalho para o trabalhador transparece no 
fato de que ele não é o seu trabalho, mas o de outro, no fato de 
que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si 
mesmo mas a outro (MARX, 1993, p. 162). 

 
Além disso, é possível afirmar que 

 

[...] se ele [o homem] se relaciona com o produto do trabalho, 
com seu trabalho objetivado, como um objeto estranho, hostil, 
poderoso, independente, relaciona-se com ele de tal modo que 
outro homem estranho, inimigo, mas poderoso e independente, 
é o senhor deste objeto. Se ele se relaciona à própria atividade 
como uma atividade não livre, então relaciona-se-lhe como à 
atividade ao serviço, sob o domínio, a coerção e o jugo de 
outro homem (MARX, 1993, p. 167-168). 

 



 
Escreva um pequeno texto (mínimo 5 e máximo 15 linhas) estabelecendo a 
relação entre o conteúdo do texto, poder e ambiente escolar. 
 
____________ 
 
3- Estabeleça as relações que existem entre Revolução Industrial, Revolução 
Francesa e desenvolvimento do Capitalismo; 
 
___________ 
 
 
4- Observe o diálogo a seguir: 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

O que disse 

a este 

homem? 

Que trabalhasse mais 

depressa 

Quanto lhe 

paga? 
20 reais por 

dia... 

Aonde vai buscar o 

dinheiro para lhe pagar? 

Vendo a 

mercadoria! 

E Quem faz a 

Mercadoria??? 

ELE!!! 

E quanta mercadoria faz ele por 

dia? 

Num valor de 

240 reais... 

Então não é você que lhe paga, mas é ele que lhe 

paga 220 reais por dia para que lhe diga que 

trabalhe mais depressa! 

HUM!!! 

Mas sou eu o proprietário das máquinas! 



8 
 
 
 
 
 
 
9  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Agora reflita e registre: O diálogo entre o capitalista (dono do capital, ou seja, 
da fábrica) conversa com uma pessoa curiosa sobre o funcionamento do 
capitalismo. Quais as relações que podemos estabelecer entre esse diálogo, o 
texto apresentado no início da atividade e a instituição escola? Justifique seu 
ponto de vista; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vamos debater! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para o sucesso dessa atividade, você precisa, junto a seu grupo, 
pesquisar quais as medidas políticas que ocorreram na educação 
brasileira e principalmente na paranaense.  
  

E como conseguiu essas máquinas? 
Vendi a mercadoria e 

comprei as máquinas! 

E quem fez as 

mercadorias? 
CUIDADO! Eles 

podem ouvir!!!! 

Fonte:http://sociologiaemteste.blogspot.com.br/2012/04/tem-espaco-na-escola-
para-as-redes.html 

A Charge completa, inclusive com os desenhos correspondentes, pode ser 
encontrada no mesmo endereço eletrônico. 

 

5- Agora, a partir de tudo já discutido, você está em condições de 

participar de um debate de ideias que realizaremos na próxima aula. 

http://sociologiaemteste.blogspot.com.br/2012/04/tem-espaco-na-escola-para-as-redes.html
http://sociologiaemteste.blogspot.com.br/2012/04/tem-espaco-na-escola-para-as-redes.html


 Anotem para cada medida, o governo responsável e a fonte. Por 
exemplo: No ano de 2013, o governo federal de Dilma Rousseff investiu 
94 bilhões de reais em educação – fonte IPEA. 
 

 Anotem aspectos positivos e negativos que cada governo realizou pois, 
você não sabe de que lado estará no debate e precisa ter argumentos 
para defender seu partido político. 
 

 Os governos envolvidos na pesquisa necessariamente precisam ser: 
Fernando Henrique Cardoso (1995- 2003) e Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003- 2010); governo Roberto Requião (2003-2010) e Carlos Alberto 
Richa (2010- 2018). Pode-se estender a pesquisa para os governos de 
Dilma Rousseff e Itamar Franco. No Paraná, pode ser estendido para o 
governo Jaime Lerner. 
 

 Podem ser elencados também dados correlacionados à educação. Por 
exemplo: merenda escolar, funcionários, lazer nos bairros, etc.  
 

 Lembre-se de anotar todas as informações de modo que possa resgatar 
as informações no momento do debate. E é possível você se organizar 
junto a seu grupo e dividir as pesquisas. 
 

 O debate será entre duas propostas distintas de governo. De um lado as 
propostas do grupo que representa o PSDB, propostas e realizações 
efetivas; e outro grupo que defenderá as propostas e o que foi feito 
efetivamente pelo PT. 
 

 Estabelecer as regras do debate entre alunos e professor. Eleger um 
representante de cada partido e ambos com o professor estabelecem as 
regras. 

____________ 
 
 
 
 
 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 – Equacionamento  

Atividade 8 – Quem desconfiaria das escolas e dos 
professores? 

 
 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 

Atividade 8 

•  Perceber a lógica capitalista presente na Instituição escola. 

• Entender o princípio da meritocracia e ser capaz de refletir 

sobre ele. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quem desconfiaria das escolas e dos professores? 

 

 
 
       A última atividade lhe possibilitou refletir sobre as Revoluções 
Industrial e Francesa, também o movimento operário e sua busca por 
melhoria nas condições de vida naquele período. Você pôde 
perceber o papel do capital nas estruturas. 
 
       Na atividade de hoje, faremos uma discussão sobre o ambiente 
escolar como objeto ideológico a serviço de uma elite que controla o 
sistema da maneira que lhe convém. Vamos visitar mais esse 
assunto no caminhar de nosso projeto.  

 
 Leia os trechos destacados a seguir, sempre observando a 
questão colocada para cada um deles. A questão norteará a sua 
leitura. 
 
 

Meritocracia 
Por Leonardo Lucas Terra (RS) em 03-05-2010 

Meritocracia (do latim mereo, merecer, obter) é a forma de governo 
baseado no mérito. As posições hierárquicas são conquistadas, em 

tese, com base no merecimento, e há uma predominância de valores 
associados à educação e à competência. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/meritocracia/ 
 
 

Ler mais em: REFLEXÕES SOBRE A MERITOCRACIA NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Cecília Maria Vieira, Kamylla Pereira Borges, Laerson Pires 
Gonzaga, Natássia Duarte Garcia Leite de Oliveira. Disponível 

em: 
http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/3525 

http://www.dicionarioinformal.com.br/meritocracia/


 

O que é, e o que não é direito? 
 

Fonte: trecho retirado de EDUCAÇÃO, PODER E 
CURRÍCULO: Uma análise da relação entre escola, 

currículo e dominação a partir de Michael Apple 
Danielton Campos Melonio 

Revista Pesquisa em Foco: Educação e Filosofia / 
Volume 5, Número 5, Ano 5, Março 2012 

ISSN 1983-3946 
Obs.(Todos os trechos de texto foram retirados do mesmo 

artigo do autor Danielton Campos Melonio) 
 

 
Observe qual é o papel social, político e econômico da escola 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[...] Com efeito, quem define o que é e o que não é direito, que se 
reduzirá ao que está escrito na lei, é a própria classe dominante, por meios 
dos crivos legais criados no próprio Estado por ela mesma. Assim, 
concordamos com Marx quando afirma que o Direito e o Estado são 
instrumentos ideológicos da classe dominante para manter a dominação 
funcionando, e assim exercer poder e controle sobre a classe oprimida. 

Além da dominação institucional por meio do Estado e do Direito a 

classe dominante precisa ampliar essa espoliação em um âmbito em que 

essa forma de domínio seja mais sutil ainda: na escola. Por meio da 

educação escolar a classe dominante pode exercer o controle social com 

maior eficácia, de forma dissimulada. Através dos currículos escolares e dos 

professores a dominação pode se perpetuar de forma sutil. Quem 

desconfiaria que as escolas e os professores, podem estar a serviço da 

dominação econômica? 

Ademais, os capitalistas precisam de trabalhadores para operar as 

máquinas, montar os produtos, transportar as matérias primas, vender os 

produtos nas lojas, decorar as vitrines, empacotar as mercadorias vendidas 

nas lojas, etc., para que a mais-valia possa ser produzida e ampliar o lucro 

deles. Assim, é necessário preparar tais trabalhadores para a realização de 

suas funções no sistema produtivo. As escolas têm um papel estratégico 

nessa tarefa. Com efeito, através delas é possível ensinar aquilo que os 

trabalhadores precisam saber para o exercício de suas funções no mercado 

de trabalho. 



 
A seguir, perceba o ambiente capitalista que existe nas 

escolas segundo o autor e qual é o seu papel social de estudante 
nesse contexto; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora, perceba o caráter ideológico do papel das escolas no 
capitalismo; e o que o autor denomina meritocracia; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

[...]No entanto, a classe dominante não pode deixar transparecer que 
usa as escolas para esse fim escuso. Não pode deixar claro que muitas 
escolas existem apenas para preparar os trabalhadores para ingressarem 
no mundo do trabalho e com isso serem explorados. 

É preciso disfarçar, seja no currículo escolar, nas aulas e nas 
metodologias de ensino, a verdadeira tarefa que muitas escolas têm que 
exercer: preparar o trabalhador para a dominação econômica que será 
submetida no mundo do trabalho. 

Com efeito, a classe e grupos dominantes utilizam-se 
ideologicamente das instituições escolares como forma de mascarar e 
dissimular o poder e o controle a qual a classe trabalhadora está sendo 
submetido. Muitas escolas ensinam o que interessa a classe dominante, eis 
o que nos faz pensar Marx e as implicações ulteriores do marxismo. 

No ambiente capitalista as escolas tem um papel estratégico, seja 

para permitir a mobilidade social ou contraditoriamente para impedi-la. Uma 

vez que o sistema capitalista utiliza o conceito de desajustamento para 

definir o lugar de cada um na sociedade, a escola passa a ter um papel 

importante na definição de quem é ou não ajustado nessa mesma estrutura 

social, observa Apple (1989). [...] 

As escolas, numa perspectiva ideológica capitalista, são vistas como 

instituições que permitem a mobilidade social, por meio de uma ordem 

meritocrática, isto é, cada um ocupa o lugar que merece, e recebe a sua 

parcela de recompensa social de acordo com aquilo que lhe cabe. Além 

disso, se o fracasso porventura ocorrer, ele é transferido para o indivíduo 

ou grupo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A seguir, o autor nos traz alguns vencimentos de servidores 
públicos no Brasil. Anteriormente, afirmou que em nosso país 
capitalista, segue-se um sistema de meritocracia. Contudo, agora 
vem afirmando que não vivemos em uma ordem meritocrática. 
Entenda como é possível essa contradição do autor... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O discurso ideológico desferido pelos dominantes que circula na 
sociedade é esse: se o indivíduo é desajustado a culpa é dele, e por isso 
receberá o que merece, eis o que nos alerta Apple (1989). 

Dessa maneira, percebemos o caráter ideológico do papel das 
escolas no capitalismo, isto é, o de justificar o próprio desajustamento, 
fazendo parecer que as ações dos docentes e os conteúdos escolares, 
orientados pelos currículos, não tem nenhuma relação com o 
desajustamento dos indivíduos; aliás, fazem parecer que a culpa de tal 
desajuste social é dele próprio Apple (1989, p. 58) observa que a afirmação 
que vivemos numa sociedade meritocrática, em que cada um recebe o que 
merece por causa de seus méritos pessoas, é ideológica, pois se 
vivêssemos de fato numa ordem desse tipo “esperaríamos que a relação 
entre as notas nos testes escolares e o êxito na vida adulta aumentasse 
como o tempo, e que as relações entre a origem familiar e o êxito adulto 
caísse”. Isso nos faz pensar que de fato não há uma relação direta entre 
aqueles alunos que tiraram as melhores notas na escola com as melhores 
ocupações na vida profissional. 

Nem sempre o 1º lugar no vestibular ocupa uma boa posição no mundo do 

trabalho, e tampouco os alunos com melhores notas na escola serão 

aqueles com os melhores empregos e salários. E ainda, nem sempre 

aqueles que mais estudaram ocupam hoje as melhores posições na 

sociedade. 

Por exemplo, no caso do Brasil, um juiz de Direito – apenas com a 

graduação em direito –, ganha bem mais do que um professor Doutor 

numa Universidade Pública (que para alcançar esse patamar foram 

necessários, além da graduação, mais dois anos dedicados ao Mestrado e 

mais quatro anos ao Doutorado, muita pesquisa e estudo). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após refletir sobre o conteúdo do texto e as questões 
propostas, relembrando também as outras atividades que já 
realizou nesse nosso projeto, em que medida os espaços da escola 
refletem as questões discutidas?  

 
Com esta questão para reflexão, seu grupo deve elaborar um 

painel com uma frase, desenho ou outra expressão artística que 
sua equipe preferir, mas, que traduza alguma questão abordada 
nos textos. 

 
Os painéis serão expostos no pátio da escola! 
 
 

_____________________ 

 

A título de exemplo, segundo Tabela de Subsídios dos Juízes 
Federais de Primeiro e Segundo Graus, em vigência desde 1º de fevereiro 
de 2010, um magistrado que ocupa o cargo de Juiz dos Tribunais 
Regionais Federais recebe um subsídio de R$ 24.117,62 e um Ministro do 
STF recebe R$ 26.723,131, enquanto um professor doutor na Universidade 
Federal do Maranhão receberá inicialmente R$ 6.722,85, de acordo com 
Edital No. 126/2010– PROEN, do Concurso Público para provimento de 
Concursos Públicos de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do 
Magistério Superior, para Provimento de Cargo de Professor Adjunto, 
Assistente e Auxiliar, em Regime de Dedicação Exclusiva. 

Por meio dessa ilustração percebe-se que não vivemos em uma 
ordem meritocrática como se afirma comumente, pois se fosse assim 
nossa sociedade premiaria aqueles que mais estudaram e isso, em geral, 
não é o que ocorre. 

Estranhamente, parece até que em alguns casos ter estudado 
menos é motivo para premiação – como, por exemplo, os bons salários 
pagos aqueles que possuem apenas o ensino médio em empresas 
privadas como a Vale, em detrimento de baixos salários pagos a 
professores com ensino superior concursados na rede pública de 
educação básica. Enquanto um maquinista da Vale ganha em torno de R$ 
3.000,00, um professor em início de carreira não ganha mais de R$ 
1.481,20 – valor apresentado como vencimento para professor com nível 
superior para ministrar aulas no Ensino Médio Regular, no Edital nº. 
01/2009, aberto pela SEDUC-MA, do Concurso Público para cargos de 
Professores da Educação Básica (Ensino Fundamental, Ensino Médio 
Regular e Educação Especial). 



 

 

 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 – Equacionamento  
Atividade 9 – Conquistando o meu espaço 
 
 
 
 
 
 
 

A sugestão é que se passe a analisar os espaços da escola. Estabelecer 
os grupos para uma visita coordenada a cada espaço que a compõe.  

O objetivo é verificar de que maneira são ou podem ser utilizados tais 
espaços, pretende-se instigar uma reflexão acerca de como poderiam ser, bem 
como poderiam utilizar-se dos mesmos. 
 Para esta abordagem sugerimos que seja realizada primeiramente uma 
exibição de imagens de espaços escolares ideais (imagens selecionadas com 
antecedência pelo(a) professor(a), ver a seguir sugestão de sites). 
 Instigar os estudantes a pensar em que medida os espaços da sua 
escola poderiam se aproximar dos que as imagens trazem. 
 O próximo passo é sair a campo e fotografar e anotar. Os estudantes 
fotografam os espaços e a partir de imagens sugestivas (já exibidas) e 
previamente preparadas pelo professor, se estabelece um seminário no qual de 
discute as possibilidades para cada espaço.  
 Objetiva-se no momento seguinte, que os estudantes organizados em 
equipes, em igual número aos espaços escolares elencados para o estudo, 
realizem uma análise criteriosa do espaço que coube a sua equipe.  

Deverão apontar as virtudes e problemas do espaço; bem como propor 
as mudanças ideais e avaliar suas possibilidades a partir da realidade da 
escola.  

Demonstrar como deveria ser o espaço e por que deveria ser assim, e o 
que ocorre para não estar como deveria. Nesse movimento, espera-se uma 
discussão que contemple as necessidades dos estudantes e sobre o uso 
inadequado do espaço com suas consequências. 

   
 
 
 

 http://instituto-mensageiros-do-
amanhecer.blogspot.com.br/2013/10/pedagogia-da-escola-da-ponte-escola-
dos.html 

 http://100porcentoaprendizagem.blogspot.com.br/2011/05/sala-de-aula-
ideal.html (salas de aula). 

 http://hashtagcool.com.br/office/mini-biblioteca-dos-sonhos/ (biblioteca). 

Atividade 9 

Orientações 

Algumas sugestões de sites com imagens: 

http://instituto-mensageiros-do-amanhecer.blogspot.com.br/2013/10/pedagogia-da-escola-da-ponte-escola-dos.html
http://instituto-mensageiros-do-amanhecer.blogspot.com.br/2013/10/pedagogia-da-escola-da-ponte-escola-dos.html
http://instituto-mensageiros-do-amanhecer.blogspot.com.br/2013/10/pedagogia-da-escola-da-ponte-escola-dos.html
http://100porcentoaprendizagem.blogspot.com.br/2011/05/sala-de-aula-ideal.html
http://100porcentoaprendizagem.blogspot.com.br/2011/05/sala-de-aula-ideal.html
http://hashtagcool.com.br/office/mini-biblioteca-dos-sonhos/


 http://mulher.uol.com.br/comportamento/album/2013/11/27/empresas-dos-
sonhos-tem-toboga-pista-de-skate-e-funcionario-pode-levar-cao.htm 
(Biblioteca). 

 https://joaodiniz.wordpress.com/2011/01/12/ (pátio de escola). 

 http://www.rj.gov.br/web/seobras/exibeconteudo?article-id=2130424 
(ginásio de esportes). 

 http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI300005-17192,00-
ESCOLA+GAUCHA+FAZ+SUCESSO+COM+CURSOS+INUSITADOS.html 
(sala). 

 http://pro.casa.abril.com.br/photo/sala-reuni-o-4         (sala da direção e 
pedagogia). 

 http://www.centroempresarial.com.br/pt-br/eventos/fotos.asp (anfiteatro) 

 http://cdacpe.blogspot.com.br/ (sala de educação física) 

 http://soniamaris.blogspot.com.br/2010/03/projeto-atelier-educativo-de-
artes.html (Sala permanente de artes) 

 http://www.vidral.com.br/cobertura-policarbonato-compacto-verde-
escola.asp (praça de alimentação) 

 http://coracao.redesagradosul.com.br/infraestrutura/ambientes-de-arte-
cultura-lazer-esporte-e-convivencia/ (algumas ideias de espaço) 

 http://www.imagens.usp.br/?attachment_id=520 (pátio de escola) 

 http://concursosdeprojeto.org/2009/07/22/liceu-frances-de-brasilia-una-
guyon/ (Estrutura de escola) 

 http://webconfeducpublica.blogspot.com.br/2012/09/percebi-que-sala-
tambem-multimidia.html (laboratório de informática) 

 http://www.mquevedo.com.br/colocacao-piso-para-banheiro/ (banheiros) 

 http://imagine1dcrazy.blogspot.com.br/2012_12_30_archive.html (corredor 
de escola) 

 http://www.tuoli.com.br/produtos/armarios-para-vestiarios/ (armários para 
alunos) 

Objetivos: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe e trabalho de 
campo. 

• Perceber que a história pessoal é parte da História. 

• Iniciar a aula relembrando a situação-problema e anunciando 
que estamos chegando ao final dos trabalhos. 
 
• Explicar que esta atividade será um trabalho de campo onde irão 
fotografar e analisar os espaços da escola em grupos. 
 
• Reproduzir as imagens pré-selecionadas de espaços escolares 
mais próximos do ideal e discutir com os estudantes sobre o assunto. 
Por que determinados espaços são da maneira que se apresentam e 
como poderiam ser no mundo ideal. 

http://mulher.uol.com.br/comportamento/album/2013/11/27/empresas-dos-sonhos-tem-toboga-pista-de-skate-e-funcionario-pode-levar-cao.htm
http://mulher.uol.com.br/comportamento/album/2013/11/27/empresas-dos-sonhos-tem-toboga-pista-de-skate-e-funcionario-pode-levar-cao.htm
https://joaodiniz.wordpress.com/2011/01/12/
http://www.rj.gov.br/web/seobras/exibeconteudo?article-id=2130424
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI300005-17192,00-ESCOLA+GAUCHA+FAZ+SUCESSO+COM+CURSOS+INUSITADOS.html
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI300005-17192,00-ESCOLA+GAUCHA+FAZ+SUCESSO+COM+CURSOS+INUSITADOS.html
http://pro.casa.abril.com.br/photo/sala-reuni-o-4
http://www.centroempresarial.com.br/pt-br/eventos/fotos.asp
http://cdacpe.blogspot.com.br/
http://soniamaris.blogspot.com.br/2010/03/projeto-atelier-educativo-de-artes.html
http://soniamaris.blogspot.com.br/2010/03/projeto-atelier-educativo-de-artes.html
http://www.vidral.com.br/cobertura-policarbonato-compacto-verde-escola.asp
http://www.vidral.com.br/cobertura-policarbonato-compacto-verde-escola.asp
http://coracao.redesagradosul.com.br/infraestrutura/ambientes-de-arte-cultura-lazer-esporte-e-convivencia/
http://coracao.redesagradosul.com.br/infraestrutura/ambientes-de-arte-cultura-lazer-esporte-e-convivencia/
http://www.imagens.usp.br/?attachment_id=520
http://concursosdeprojeto.org/2009/07/22/liceu-frances-de-brasilia-una-guyon/
http://concursosdeprojeto.org/2009/07/22/liceu-frances-de-brasilia-una-guyon/
http://webconfeducpublica.blogspot.com.br/2012/09/percebi-que-sala-tambem-multimidia.html
http://webconfeducpublica.blogspot.com.br/2012/09/percebi-que-sala-tambem-multimidia.html
http://www.mquevedo.com.br/colocacao-piso-para-banheiro/
http://imagine1dcrazy.blogspot.com.br/2012_12_30_archive.html
http://www.tuoli.com.br/produtos/armarios-para-vestiarios/


 

Conquistando o meu espaço 

 
 

Até aqui você pôde verificar que o ambiente escolar não é neutro. 
Existem razões para tudo que acontece na escola. A pergunta é: será que os 
espaços da escola são utilizados com o mesmo intuito? Os espaços da nossa 
escola possuem uma razão de ser? Quem determina as regras para utilização 
dos espaços na nossa escola? Afinal, os espaços da nossa escola foram 
pensados para os alunos? 

 
Para responder a essas e outras questões, convido você a realizar uma 

atividade que envolverá trabalho em equipe, responsabilidade, fotografias e 
pesquisas, com o objetivo de determinarmos como realmente funcionam os 
espaços em nossa escola. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. O professor deve providenciar para a aula em que socializarão os 
resultados, imagens (fotos) ideais para cada ambiente. Discutir resultados e por 
fim, cada grupo acrescenta no seu parecer o que pode ser feito para adequar e 
ou melhorar o local pesquisado (tendo em vista a real viabilidade). 

  
 
 
 

Em grupo 
 

1- Primeiramente enumere, em seu caderno, todos os espaços que sua 
escola possui (ex. quadra de esportes, biblioteca,...). 
2-Juntos vamos mapear a escola, determinando os locais que faremos o 
estudo. 
3- Formaremos grupos de no máximo 3 integrantes, que ficarão 
responsáveis por um, dois ou mais locais. 
4- Cada grupo deverá fotografar o local, entrevistar a pessoa responsável 
(se houver) ou o(a) diretor(a) para estabelecer quando, quem e em que 
circunstâncias você pode utilizar-se do local; Também, investigar por que é 
assim. 
5- Num próximo momento, num diálogo no grupo, elaborar um parecer 
sobre o local e definir como poderia ser esse local e porque não é. 
6- Trazer o parecer com a imagem e os apontamentos do grupo para 
socialização na turma. 



 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Espaço impregnado de signos, símbolos e marcas que comunicam 
e educam; 

Além da dimensão geométrica possui uma dimensão social; 
Sentimento de identidade e pertencimento; 

Interesses manifestos e ocultos; 
Arquitetura suporte para conteúdos simbólicos; 

Como percebemos o Estado? Sua atuação por meio de políticas 
publicas;  

Se exercêssemos maior pressão sobre o poder público, o espaço 
escolar se alteraria? 

Por que não exercemos? Como se exerce essa pressão? 
Segmento social com pouco poder de pressão; 

Edificação escolar de má qualidade? Atende os mínimos requisitos 
de conforto ambiental? 

Onde verifica-se os sinais de negligência estatal quanto ao 
ambiente escolar público? 

Conforto ambiental e segurança? 
Pátio, quando se pode frequentar? 

E a Quadra? 
E o Laboratório de informática? 

Presença ou ausência de pátio adequado; 
Ida ao banheiro; 

Direção é frequentada em que circunstâncias? 
Sala da pedagogia? 

Sala de aula (permanência, uso,...); 
Biblioteca regras quanto ao uso (permanência, visita...); 

Dentre outros. 
 
____________ 
 
 
 
 

Sugestão de assuntos a ser abordados no trabalho de campo. 

Elaborar perguntas a partir desses assuntos é uma 

possibilidade. 



 
 
 
 
 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 2 – Equacionamento  
Atividade 10 – Participando do meu espaço 
 
 
 
 
 
 
 

Em seguida, a sugestão é que se aborde algum(s) caso(s) exemplar(es) 
de escola, de preferência no território nacional, iniciativas que vêm 
surpreendendo e superando os problemas que as escolas cotidianamente 
enfrentam, numa demonstração de que é possível mudanças a partir do 
envolvimento da própria comunidade.  

Optamos pela exibição de três reportagens veiculadas em 
documentários da rede globo. Uma é a história da escola de Heliópolis/São 
Paulo, onde até os muros físicos, que separam a escola da comunidade, foram 
diminuídos para envolver a comunidade num processo de reinserção da escola 
com a comunidade. 

A segunda se trata de uma reportagem da escola de Cocal dos 
Alves/Piauí, que apesar de todos os obstáculos, é considerada pelo MEC, a 
partir de seus resultados, o melhor ensino médio do país. 

E uma terceira, no Distrito Federal, que aborda o caso da escola que 
resolveu em grande parte o problema da violência, optando por um projeto de 
mediação de conflitos, onde um grupo de alunos e professores, estão 
envolvidos. 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/escola-em-comunidade-de-sp-
derruba-barreiras-e-integra-alunos.html (Escola de Heliópolis). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tzxDth0wdEw (Escola Cocal dos Alves). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KwOec19EEps (Escola de Brasília). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2o8QDdlbcF4 (Piauí). 

 
 
 

Atividade 10 

Orientações 

Links reportagens: 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/escola-em-comunidade-de-sp-derruba-barreiras-e-integra-alunos.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/03/escola-em-comunidade-de-sp-derruba-barreiras-e-integra-alunos.html
https://www.youtube.com/watch?v=tzxDth0wdEw
https://www.youtube.com/watch?v=KwOec19EEps
https://www.youtube.com/watch?v=2o8QDdlbcF4


Objetivos 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Metodologia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
 
 
 

• Perceber possibilidades de superação dos problemas 

escolares por meio do envolvimento e responsabilidade. 

• Reconhecer a importância da criatividade para melhorar os 

espaços escolares e de convivência. 

• Iniciar a aula lembrando que esta é a última 

atividade antes da realização da ação do projeto. 

 

• Explicar os objetivos da aula, demonstrar a 

importância da participação responsável e propositiva dos 

estudantes em sua vida acadêmica. 

 

• Enaltecer os exemplos dos vídeos que serão 

exibidos. Apontar as dificuldades que as escolas 

envolvidas enfrentavam, e discutir as saídas que 

encontrariam se fosse o caso. 

 

• Em seguida exibir as reportagens, uma a uma 

pausando ao final de cada, para abrir espaço para 

comentários e opiniões. 

 

• Ao final das exibições, realizar uma ampla 

discussão, num grande círculo e se possível, fora de sala 

de aula. 



 
 
 

 

Tema – Escola, espaço de quem? 
Etapa 3 – Ação  
Atividade 11 – Os (in)visíveis? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novamente aqui, os estudantes deverão apontar as virtudes e 
problemas do espaço da escola que examinaram, bem como propor alterações 
ideais e suas possibilidades a partir da realidade da escola.  

Demonstrar como deveria ser o espaço e explicar por que deveria ser 
dessa forma, e o que ocorre que não esta como deveria. Nesse movimento, 
espera-se uma discussão que contemple as necessidades dos estudantes e 
sobre o uso inadequado do espaço com suas consequências.  
 Abrir espaço para a criatividade, ideias e projetos que porventura 
possam surgir e principalmente, dar vazão a iniciativas que visem buscar 
soluções efetivas para os problemas encontrados como, por exemplo, 
solicitações formais para os órgãos governamentais responsáveis. Aliás, esta é 
a nossa sugestão de ação, encaminhar para os órgãos estatais competentes 
eventuais mudanças solicitadas na escola. 
 Também não se descarta a possibilidade de eventuais parcerias de 
alguns organismos não governamentais e órgãos privados, que possam, de 
alguma maneira, viabilizar alguma iniciativa. 
 Contudo, é bom frisar a necessidade de acompanhamento das pessoas 
responsáveis da escola, pois, evidentemente, essas iniciativas envolvem 
questões jurídicas e legais, requerendo portanto, o séquito das pessoas 
adequadas.  
 

Objetivos 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Atividade 11 

Orientações 

• Entender que o espaço físico representa um currículo 

oculto na escola. 

• Avaliar o espaço em que vive, percebendo possibilidades 

de superação. 



Metodologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na última tarefa você realizou um trabalho de campo pesquisando um 
pouco mais sobre os espaços da sua escola. Deve ter percebido algumas 
coisas que até então, não havia reparado. Como por exemplo, que você não 

• Iniciar a aula explicando que chegou o momento de 
determinarem o que desejam fazer com os conhecimentos 

desenvolvidos. 
 

• Ler o texto a seguir de Solange Ribeiro para 
finalizar a análise do espaço escolar e instiga-los à 

discussão da ação. Examinar o conteúdo do texto com os 
estudantes. 

 
• Iniciar propondo uma ideia de ação para os 

estudantes e depois, deixar que eles exponham seus 
ponto de vista e projetos. 

 
• Lembre-se: é importante que ideias dos estudantes 

de verão prevalecer. O mediador(a) deve apenas manter o 
equilíbrio das opções, esclarecendo a viabilidade de cada 

ideia que será exposta. 
 

• Importante ressaltar que a ação precisa ultrapassar 
os muros da escola em alguma medida. 

 

• Desse modo, serão encaminhados oficialmente todos 
os pedidos que os estudantes solicitarem para os órgãos 

competentes. Estima-se formar uma comissão que se 
deslocará até os órgãos correspondentes, sob supervisão de 

responsáveis da escola. 
 
 

• As modificações e implementações que forem 
possíveis sem envolver os órgãos mencionados, ou seja, que 

dependam unicamente da logística da comunidade escolar, 
serão realizadas da melhor forma possível e no menor espaço 

de tempo viável. 



pode utilizar os espaços que deseja, na hora que quer. Também percebeu que 
não participamos, normalmente, de decisões tomadas pela e para sua escola. 

 
Agora, após essa e outras atividades que você realizou, chegou o 

momento em que discutiremos qual ou quais ações podemos realizar com os 
conhecimentos que desenvolvemos juntos. 

 
  

ESPAÇO ESCOLAR: UM ELEMENTO (IN)VISÍVEL NO CURRÍCULO 
            

Fonte: Solange Lucas Ribeiro 
Disponível em: 

http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/31/espaco_escolar.pdf 

 
 

Ao longo do tempo, a noção de espaço foi sendo reconstruída, 
ressignificada, enriquecida, deixando de ser vista apenas em sua dimensão 
geométrica, para assumir também a dimensão social. Nessa trajetória, a 
Geografia tem contribuído bastante, ajudando a desvendar os significados do 
espaço na vida social e a ir além da paisagem [aspecto visível da realidade], da 
aparência, em busca da essência, ou seja, da lógica que está inserida em cada 
uma, e dos processos e fatores que lhe deram origem. O espaço não é neutro 
e está impregnado de signos, símbolos e marcas de quem o produz, organiza e 
nele convive, por isso, tem significações afetivas e culturais. 

O espaço escolar é um constructo gestado por múltiplos interesses 
manifestos e ocultos que podem afetar a vida dos sujeitos, gerando inclusões e 
exclusões. É, portanto, um elemento significativo do currículo, aqui entendido 
em uma perspectiva mais crítica que contempla o conceito de currículo oculto, 
ou seja, normas e valores que, embora não estejam explícitos são, 
efetivamente, transmitidos pela escola. 

A arquitetura, mais do que abrigar variadas funções da atividade 
humana, é suporte de conteúdos simbólicos. Através de suas formas os 
edifícios caracterizam- se como símbolos destas mesmas funções. É por isso 
que ao longo da história aprendeu-se a decodificar a imagem da igreja, da 
mesquita, do prédio dos correios, da agência bancária, do mercado e da 
escola, entre tantas outras tipologias arquitetônicas que se foram consolidando. 

Segundo Michel Foucault, pensador francês, ao se analisar a história 
dos espaços, faz-se, simultaneamente, a história dos poderes e é 
surpreendente ver, como o problema dos espaços levou tanto tempo para 
aparecer, como um problema sociopolítico. 

Assim, o espaço nosso de cada dia é carregado de significados 
compartilhados e expressos nas práticas sociais, e isso explica, de certa forma, 
o descaso que permeia muitos dos espaços escolares, públicos, destinados 
aos segmentos sociais que têm pouco poder de pressão.  

Uma análise desses espaços, nas últimas décadas, sobretudo a partir da 
década de 60, quando as mudanças foram mais significativas para atenderem 
a crescente demanda escolar, decorrente do rápido crescimento demográfico e 
do processo de industrialização, demonstra que o país não estava preparado 
para atender às necessidades emergentes, pois sempre negligenciara a 
educação, e assim, começam as improvisações. 

http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/31/espaco_escolar.pdf


Nas décadas de 60 e 70, surgiram e proliferaram as salas emergenciais 
em containers, em barracões de madeira e a construção de escolas de baixo 
custo, de caráter provisório, mas que ainda funcionam, além de outros arranjos, 
para minimizarem as filas nas escolas e evitarem prejuízos políticos 

Observa-se que, em geral, as edificações escolares são de má 
qualidade e não atendem aos mínimos requisitos de conforto ambiental. 
Algumas escolas funcionam em torres de igrejas, casas alugadas e prédios 
pré-fabricados em condições extremamente precárias.  

Verifica-se um excesso de tolerância, quanto aos espaços escolares, 
principalmente, aos das redes municipais. A baixa qualidade do ambiente 
escolar é geralmente atribuída à urgência e aos custos implicados. Entretanto, 
sabe-se que subjacente a isso, está a pouca importância dada às escolas 
destinadas às classes populares. Como observa Lima (1989, p.37). 

As escolas nas áreas centrais, até por serem geralmente construídas na 
época em que só as elites tinham acesso à educação, eram providas de 
espaços adequados para a leitura e para a recreação. À medida que as 
camadas populares, em massa, conquistaram o direito à educação, os espaços 
escolares passaram por um processo de emagrecimento. Desapareceram os 
laboratórios, a biblioteca, o antigo salão ou auditório e o próprio galpão 
destinado ao recreio passou a ser dimensionado para o sistema de rodízio. 

Em cada pesquisa sobre o cotidiano da escola que coordenava, em 
cada trabalho que aí realizava, ia ficando mais claro, estranhamente mais claro, 
que aquele espaço - o escolar- daria pistas importantes sobre o não explicito 
na escola, naquilo que entre nós que trabalhamos no campo curricular,  
convencionamos chamar de currículo oculto.  

Analisar o ambiente escolar é uma necessidade premente, uma vez que 
esse tem sido negligenciado, inclusive, pela iniciativa privada cujos prédios 
escolares, na maioria das vezes, não contemplam sequer as condições básicas 
de conforto ambiental e de segurança. A inobservância dessa unidade 
organismo-ambiente e dessa relação dialética ambiente/ comportamento tem 
reflexos muito negativos para os alunos.  

Estudos revelam que o ambiente físico, a sua estrutura e as 
significações simbólicas determinam, em grande parte, as experiências da 
criança, seu aprendizado e desenvolvimento. Sabe-se que, embora a qualidade 
de vida e a qualidade do ambiente não dependem só das características 
físicas, essas têm um papel muito importante. Moore (1992) afirma que 
pesquisas realizadas comprovaram que, quando as crianças ficam em espaços 
muito restritos, os comportamentos tornam-se mais agressivos, destrutivos, e a 
interação diminui. 

A construção de um espaço escolar exige a observância de inúmeros 
critérios, como: a localização, onde se deve observar os fatores geográficos 
favoráveis [posição do sol, clima, topografia do terreno, demanda populacional, 
acesso a transporte, ruas menos barulhentas, etc.] a conformação que se 
refere a forma, a disposição, aos elementos simbólicos; as dimensões 
pedagógicas, administrativas, recreativas; a funcionalidade, etc. 

Dentre os aspectos constitutivos do espaço físico escolar, merecem 
destaque o conforto ambiental [conjunto de situações térmica, acústica, visual, 
segurança, etc., que propicia sensação de bem-estar aos usuários de um 
ambiente], para os alunos em geral; e a questão da acessibilidade e autonomia 
para os alunos com deficiências.  



Além do conforto térmico e lumínico, outro item de relevância é a 
acústica. Pesquisas comprovam que estímulos sonoros inadequados propiciam 
dificuldades de aprendizagem, devido à ininteligibilidade do som, à dificuldade 
de comunicação professor/aluno.  

Além dos fatores físicos, outro componente muito importante do 
ambiente escolar é o mobiliário que deve permitir o desenvolvimento das 
atividades de ensino e ser cômodo para o aluno que está atravessando uma 
importante fase de seu desenvolvimento.  

Quando o mobiliário não leva em conta as características 
antropométricas do aluno e não se ajusta às suas demandas, provavelmente, 
surgirão transtornos posturais [lordose, escoliose, cifoescoliose] e cansaço, 
com sérias consequências para a sua vida futura. Essa má postura, em geral, 
decorre dos assentos inadequados [altura, largura, comprimento, etc.] aos 
quais o aluno tem que se adaptar. As carteiras devem garantir comodidade ao 
aluno nos pontos de apoio fundamentais, como: espáduas, glúteos, músculos, 
pés, antebraço e quando isso não acontece, gera incômodo. 
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