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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em Educação, com abordagem fenomenológica: um 

Estudo de Caso na Escola Projeto Âncora (EPA), em Cotia, São Paulo. A escolha da 

instituição se deu pela notável relevância do projeto que, desde o ano de 2012, vem 

desenvolvendo um trabalho pedagógico inspirado na Escola da Ponte, de Portugal. 

Ambas as instituições trabalham o desenvolvimento da autonomia de educadores e 

educandos. Numa perspectiva dialógica, a presente pesquisa busca compreender como se 

mostram as dimensões da corporeidade, da educação estética e libertadora no fazer 

pedagógico da EPA e como se relacionam as perspectivas do corpo, da sensibilidade e da 

autonomia numa educação que busca ser libertadora. A partir do Estudo de Caso e da 

análise dos dados, empreendi uma reflexão dialógica em torno das seguintes categorias 

encontradas: autonomia/heteronomia; tempo e espaço; formação e transformação; 

linguagem e gesto; liberdade, sensibilidade e corpo. Por meio desses diálogos destaquei 

os seguintes pontos conclusivos: da Unicidade do Educando à autonomia do coletivo; 

linguagem, gesto e corpo; a EPA e a Educação Libertadora; Valores, relações humanas, 

diversidade, comunidade; a (Trans)formação enquanto perspectiva e modalidade de 

“formação de professores”; uma premissa estética e material: é necessário um ambiente 

escolar adequado. 

 

Palavras-chave: Corporeidade, Educação Estética, Educação Libertadora, Escola Projeto 

Âncora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

ABSTRACT 

 

 

This is a qualitative research in Education, with a phenomenological approach: a Case 

Study in Escola Projeto Âncora (EPA), in Cotia, São Paulo. This institution was chosen 

because of its project remarkable relevance that, since 2012, has been developing 

a pedagogical work inspired by the model of Escola da Ponte, in Portugal. Both 

institutions work to develop the autonomy of teachers and students. In a dialogical 

perspective, this research seeks to comprehend how the corporeality dimensions and the 

aesthetic and liberating education are present in EPA's pedagogy. The research also seeks 

to understand how the perspectives of body, sensibility and autonomy perspectives relate 

in an education that seeks to be liberating. Starting from the Case Study and the data 

analysis, I have undertaken a dialogical reflection about the following found categories: 

autonomy/heteronomy; time and space; formation and transformation; language and 

gesture; freedom, sensitivity and body. Through these dialogues, I have highlighted the 

following conclusive points: from the student's singularity to the collective's autonomy; 

language, gesture and body; EPA and the Liberating Education; values, human relations, 

diversity, community; the (trans)formation while perspective and mode of "teachers 

formation"; an aesthetic and material premise: a proper school environment is necessary. 

 

Keywords: Corporeality, Aesthetic Education, Liberating Education, Escola Projeto 

Âncora. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito sonho possível ficou inviável pelo excesso de certeza de seus 

agentes, pelo voluntarismo com que pretendiam moldar a História em 

vez de fazê-la com os outros, refazendo-se nesse processo. Se a História 

não é uma entidade superior que paira sobre nossas cabeças e nos 

possui, também não pode ser reduzida a objeto de nossa manipulação 

(FREIRE, 2000, p. 21). 

 

Por tantas vezes estive dedicada a tantas coisas, seja um esporte, uma arte, um tipo 

de música, um objetivo a alcançar, paixões, amores. Outras vezes me vi envolvida em 

ideais até mais amplos; religiões, causas sociais e ambientalistas. Alguns desses 

envolvimentos ganharam o lugar dos sonhos, onde mora também a minha esperança. Não 

falo das imagens que vivenciamos quando dormimos, refiro-me aos desejos profundos 

que nos movem, aos sonhos que nos alimentam a vontade de viver e que indicam a direção 

de nosso caminhar. Algumas vezes, porém, me desiludi com as paixões, mudei algumas 

convicções e, até mesmo, desisti dos sonhos. Contudo, hoje compreendo que, nesses 

momentos, não abandonava a mim mesma, mas estava vivendo e agindo de acordo com 

as circunstâncias, no processo de me transformar junto com aquilo que me acontecia. Eu 

me tornei ainda mais leve quando percebi que não há mal algum em mudar, em entregar-

se ao sentir. 

Hoje sei que os sonhos mudam e que até mesmo as mais profundas convicções se 

transformam. Ser capaz de agir de forma diferente do comum, ou do esperado, não é, 

necessariamente, trair a própria fé, mas pode ser uma maneira de dialogar com o mundo 

e de acolher o diferente. Talvez, atingir uma certa maturidade não seja exatamente ter 

grandes ideais e certezas, mas estar aberto ao mundo e, humildemente, saber que a todo 

momento tudo pode mudar, inclusive as suas certezas e verdades.  

Talvez, a melhor metáfora para traduzir essas relações seja a dança, em seu 

improviso, onde o corpo move-se no espaço, ouvindo a música do tempo e expressando 

o ritmo do movimento da vida. Nossa relação com os nossos sonhos e objetivos é 

dinâmica e são esses anseios que nos movem em direção ao mundo. Ao mesmo tempo, a 

realidade circundante nos molda e nos sugere ritmos e movimentos.  

Mesmo quando estamos em uma circunstância com outras pessoas, o sujeito 

conserva a cada instante o poder de se esquivar. Mesmo estando com meus amigos, me 

dedicando a projetos e ocupações ou às minhas recordações, neste mesmo instante em 

que vivo no mundo “[...] posso fechar os olhos, estirar-me, escutar meu sangue que pulsa 
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em meus ouvidos [...]” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 227), nos envolvemos e nos 

alienamos corporalmente. 

Justamente por ser aquilo que nos fecha ao mundo, o corpo é também o que nos 

abre, nos colocando em experiência. “O movimento da existência em direção ao outro, 

em direção ao futuro, em direção ao mundo pode recomeçar, assim como um rio degela” 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 228). Sabendo que todos os seres humanos, cada um sob 

suas condições, passa por tais movimentos de fechamento e abertura em relação ao 

mundo, na maioria das vezes, de forma inconsciente, influenciados pelo meio e pelos 

fatos, sabemos que todos, a todo instante, estão passíveis à alienação, à massificação, mas 

que também podem ir além, em direção à libertação. São possibilidades corporais, sociais, 

históricas. 

De maneira bem simples e imediata, podemos constatar que, além dos aspectos 

históricos, políticos e sociais que isso implica, a questão da atitude do sujeito no mundo 

perpassa primeiramente, e necessariamente, o corpo e é a partir dele que empreendo a 

busca de que trata essa pesquisa.  

Eu com o meu corpo sou o ponto de partida deste trabalho, portanto, situo-me no 

campo para o qual direciono o meu olhar. Como pesquisadora, sou sujeito e instrumento 

da pesquisa, o meu corpo e minha história fazem parte da ação de pesquisar. Assim, no 

primeiro capítulo deste trabalho falo sobre minha busca, apresento um memorial que 

revela o meu despertar para esta pesquisa e, então, traço o percurso pelo qual busco 

compreender o corpo, a educação, a cultura e a autonomia.  

 Conhecer uma experiência educativa, no caso a Escola Projeto Âncora (EPA), 

observá-la, buscar os seus sentidos, implica, necessariamente, vivenciá-la e, 

consequentemente, perceber suas angústias, prazeres e emoções. De acordo com a 

pergunta dessa pesquisa, escolhi enxergar o ato de educar e a postura de pesquisar, a partir 

de uma visão fenomenológica e estética, perpassando a compreensão do fenômeno da 

construção do conhecimento por meio do corpo, da experiência e da percepção. 

Durante os primeiros meses do mestrado, pude vislumbrar diversas abordagens e 

caminhos pelos quais percorrer para realizar uma pesquisa no campo da Educação. Pude 

definir os caminhos metodológicos do meu trabalho de acordo com as questões e os 

objetivos do mesmo. Primeiramente, dediquei-me à revisão de literatura que apontou que 

os temas aqui abordados estão sendo pesquisados em diversos campos da educação: 

educação inclusiva, educação ambiental, educação física, arte-educação, psicologia, 

saúde e artes.  
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O Estudo de Caso, na EPA, oferece uma dimensão viva e situada para a pesquisa. 

Este método “[...] permite que os investigadores retenham as características holísticas e 

significativas dos eventos na vida real” (YIN, 2010, p. 24). Tais aspectos se mostram em 

consonância com a abordagem fenomenológica na pesquisa em educação, pois  

 

[...] a fenomenologia sugere um movimento de ir e vir. O 

entrelaçamento de ideias, pensamentos, estudos e conhecimentos que 

busquem constantemente o desvelamento daquilo que se apresenta, da 

vivência, do real, do mundo vivido (ROJAS, 2006, p. 01).  

 

Para organizar as ações da pesquisa mais objetivamente utilizo o trabalho de 

Gomes (1998) que sistematiza em passos metodológicos a abordagem fenomenológica 

de Merleau-Ponty. E, ainda, para uma maior profundidade de análise, utilizo os escritos 

de Bicudo (2011) e Detoni (2011). 

O primeiro passo, segundo Gomes (1998), é a descrição do mundo vivido, o qual 

deve ser descrito sem qualquer análise ou julgamento. “Esse mundo vivido preexiste a 

qualquer análise que se possa fazer dele. Está aí para ser conhecido como é, sem 

necessidade de maiores explicações ou justificativas" (GOMES, 1998, p. 28), assim a 

descrição abrange uma certa realidade como vivida por alguém e faz dessa vivência seu 

objeto de estudo, o que progressivamente revela uma maneira de ser no mundo, um modo 

de existir, a definição de um sentido, uma intencionalidade.  

Esse trabalho descritivo foi feito, principalmente, no segundo capítulo, o qual traz 

os conteúdos dos documentos da escola, da experiência que vivi em campo e de algumas 

falas das entrevistas que complementam as informações das referidas descrições. 

No terceiro capítulo, intitulado “Experiências para refletir”, descrevi alguns 

momentos da observação em campo que caracterizam o mundo vivido. Experiências 

singulares, mas que são recorrentes, como, por exemplo, os círculos de diálogos, o caráter 

dinâmico da organização da escola, a forma com que a instituição realizou mudanças e se 

adaptou às mesmas durante o período que observei e o lugar da arte naquele contexto. A 

partir dessas descrições então, identifico pontos essenciais, os quais busco aprofundar e 

refletir. 

 O segundo passo, segundo Gomes (1998), vem a ser a definição das partes da 

experiência descrita, ou seja, definir as Unidades de Significado. Cumpre ler atentamente 

a totalidade das descrições (BICUDO, 2011), o que seria, segundo Detoni (2011), a ação 

de retomar a experiência vivida para delimitar os núcleos de significado, que aqui, neste 

trabalho, prefiro chamar de Unidades de Significado. O autor afirma que não se trata 
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apenas de escolher situações ao acaso “ou por adequação às teorias, mas considera-las a 

partir de manifestações de experiências vividas pelos sujeitos, que oferecem nuanças do 

sentido do todo” (DETONI, 2011, p. 101). 

Também foi preciso sistematizar as falas dos entrevistados (APÊNDICES C e D), 

das quais, segundo as orientações da fenomenologia, foram destacadas as partes 

significativas que, de certa forma, respondem à interrogação da pesquisa, como Unidades 

de Significado que são por mim interpretadas. 

 

O núcleo de significação não é existência natural e só se caracteriza nos 

movimentos de interpretação do pesquisador como polo de 

convergência de falas, gestos, fisionomias, compreensões 

intersubjetivas, entre outros atos de expressão. O núcleo, e seus 

significados, é o que move o sentido, constitui o todo e é subjacente à 

experiência dos sujeitos, segundo a compreensão do pesquisador que se 

empreende de sua interrogação (DETONI, 2011, p. 102). 

 

As Unidades de Significado são interpretadas por meio de Explicitações e 

Asserções, ou seja, uma forma de colocar as afirmações ditas pelos entrevistados na 

linguagem da pesquisa e compreender como as mesmas respondem às interrogações da 

investigação. “As asserções articuladas ainda não são análises do dito, mas apenas uma 

forma de explicitar o que, no sentido do todo, foi percebido pelo pesquisador para 

construir aquela unidade de significado” (PAULO; AMARAL; SANTIAGO, 2010, p. 

75). 

A partir das Unidades de Significado e das interpretações, na análise ideográfica, 

identifico as Unidades Nucleares (APÊNDICES C e D), que, segundo Detoni (2011), são 

“os significados atribuídos pelos sujeitos no momento original da experiência vivida, 

expressam o todo percebido num foco peculiar que o pesquisador está considerando” (p. 

102). As Unidades Nucleares são, portanto, eixos temáticos que possibilitarão uma 

compreensão mais profunda e articulada do material analisado. 

 

A análise ideográfica, realizada no depoimento dos sujeitos da pesquisa, 

busca levantar as Unidades de Significados, as expressões que fazem 

sentido ao que o pesquisador busca compreender. Nessa fase, o 

pesquisador realiza uma hermenêutica, buscando explicitar o que 

compreende do dito pelo sujeito, construindo as asserções articuladas 

ou, colocando na linguagem do pesquisador, o sentido percebido nos 

discursos do sujeito (PAULO; AMARAL; SANTIAGO, 2010, p. 74). 
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Por meio da identificação das Unidades Nucleares, torna-se possível trabalhar, 

relacionar e organizar os dados dos documentos, das observações e das entrevistas. 

“Trata-se de uma simples etapa prática que permite ao pesquisador ficar mais próximo 

dos dados, do que se ele tentasse apreendê-los em sua totalidade” (GIORGI, 2008, p. 

399). Assim, a medida em que a pesquisa se desenvolve em suas leituras, releituras e 

organização, nas convergências das Unidades Nucleares identifiquei também as 

essências, e a partir delas, as possibilidades de diálogos. Torna-se necessário salientar 

que, na linha de pensamento da fenomenologia, a “busca das essências” é entendida 

como: 

 

[...] aquilo que, enquanto sentido, mantém-se mais duradouramente em 

um contexto determinado. E a articulação, baseada na intuição, de um 

sentido fundamental, sem o qual o fenômeno não poderia se apresentar 

tal como ele é:  uma identidade constante que contém as variações que 

um fenômeno é capaz de sofrer (GIORGI, 2008, p. 395). 

 

Essa etapa é descrita no quarto capítulo, intitulado “Reflexões para 

Problematizar”, onde também descrevo os processos de análise de dados, ideográfica e 

nomotética. A partir desses trabalhos foi possível construir as seguintes Categorias 

Abertas: autonomia e heteronomia; tempo e espaço; formação e transformação; 

linguagem; liberdade, sensibilidade e corpo. A partir de então busco aprofundar e 

problematizar as experiências vividas na pesquisa. 

 
[...] na pesquisa fenomenológica, os discursos dos sujeitos revelam os 

significados atribuídos e, na análise ideográfica, o pesquisador busca 

compreendê-los; busca, portanto, uma interpretação do fenômeno 

interrogado. Essa interpretação dá ao pesquisador o sentido do todo e 

ele passa a buscar convergências do que é dito e a proceder a Análise 

Nomotética” (MACHADO, 1994 apud PAULO; AMARAL; 

SANTIAGO, 2010, p. 74). 

 

O terceiro passo não se limita em definir um sentido ou intencionalidade, ele vai 

além e especifica um modo de ser e de se relacionar com o mundo, o autor chama atenção 

para o fato de que "[...] a fenomenologia existencial entende a experiência consciente 

como uma visão de mundo, que traz um corpo-sujeito com capacidade de ação” (GOMES, 

1998, p. 29). Nessa orientação, a redução passa a ser a investigação da experiência para 

descobrir o sentido da estrutura em si, a interpretação, por sua vez, questiona “[...] os 

relacionamentos possíveis entre o sistema e suas partes” (GOMES, 1998, p. 30). Tarefa 
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que reservo ao quinto capítulo onde, enfim, busco refletir sobre todo o percurso 

investigativo e concluir o diálogo ao qual a pesquisa objetiva. 

Ao definir e interpretar o fenômeno deve-se usar o critério do conceito de 

estrutura, o que em fenomenologia implica a estrutura do fenômeno em sua constituição 

empírica e transcendental, no sentido em que conhecer é apreender e constituir 

significações (ZILES, 2007, p. 218). Gomes (2008) explica que “[...] a atividade 

descritiva da experiência consciente é um conteúdo organizado em uma certa estrutura de 

linguagem (fala, sons, pinturas, imagens, etc.). A estrutura é o sistema que dá sentido ao 

conteúdo” (p. 29). 

Optei por dispor a sistematização da análise ao final do texto (APÊNDICES C e 

D), para que o ato da leitura fosse mais prazeroso. Assim, as falas dos entrevistados 

estarão presentes no texto de forma discursiva e dialógica, ficando a sistematização das 

mesmas ao final do texto. 

Um trabalho de caminhos e descaminhos, movimentos que me aproximam e me 

afastam, palavras e pensamentos, caos e silêncios, descobertas e dúvidas, inícios e fins. 

Assim se dá o início deste trabalho: estrada, corpo, coração, encontro, contemplação, 

inacabamento, abismo...   
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CAPÍTULO 1 

CORPOREIDADE, EDUCAÇÃO LIBERTADORA E EDUCAÇÃO ESTÉTICA: 

A BUSCA POR POSSÍVEIS DIÁLOGOS 

 

Este primeiro capítulo trata das ações do meu corpo que pensa, sente e realiza o 

sonho de refletir sobre Educação. A aproximação com as pessoas, as primeiras palavras, 

o olho no olho, a ponderação para não ser invasiva e saber me movimentar para estar 

presente nos momentos mais ricos, os afetos, o estranhamento, o cansaço, passam, antes 

de mais nada, pelos sentidos e sensações do corpo. Portanto, devo aqui, identificar quem 

sou eu, qual o meu caminho até aqui, como se dá o meu envolvimento e atitudes com a 

presente pesquisa, no caso, via fenomenologia: 

 

Ao adotar a fenomenologia como referência metodológica, faz-se 

necessário incorporar a atitude ancorada na experiência vivida e aberta 

às aventuras da reflexão. O método fenomenológico é, antes de tudo, a 

atitude de envolvimento com o mundo da experiência vivida, com o 

intuito de compreendê-la. Essa posição não é uma representação mental 

do mundo, mas envolvimento que permite a experiência, a reflexão, a 

interpretação, a imputação e a compreensão de sentidos (NÓBREGA, 

2010, p. 38). 

 

Coisas simples são decisivas como, por exemplo, o lugar e a posição corporal em 

que me coloco para observar um determinado fenômeno, minha condição de saúde, se 

dormi bem, se me alimentei bem, se estou em paz com a minha vida pessoal, tudo isso, 

por mais particular que pareça, se mostra relevante no ato de pesquisar, pois, por minha 

própria experiência, a condição de meu corpo em relação ao mundo ao redor e à minha 

atividade são fatores constituintes da investigação, por isso, fundamentais para a 

construção do conhecimento.  

É também com o meu corpo que busco perceber como se dá a corporeidade de 

educadores e educandos no contexto educativo observado. Aqui, transcrevo algumas 

sensações que registrei no meu Diário de Campo que traduzem essa busca: 

 

Depois de um tempo sentei mais próximo do grupo que estava em um 

círculo de diálogo, eles estavam numa resolução de conflitos: os corpos 

mudam de posição de acordo com suas funções e com os 

acontecimentos. Os acontecimentos mudam de acordo com os 

sentimentos, estes geram ações, conflitos, movimentos, outros 

acontecimentos (Diário de Campo, 18 mar. 2015). 
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1.1 O ponto de partida: “eu no mundo” 

  

Nasci em Fortaleza, Ceará, no dia 25 de agosto de 1983, filha de Silvia Helena 

Martins Gonçalves e Antônio Gonçalves Martins, ela secretária executiva, depois 

costureira e depois cabeleireira; ele, durante toda a vida adulta trabalhou no setor de 

vendas de uma empresa revendedora de tratores. Tive uma infância dita de uma criança 

da classe média, mas de uma fração baixa dessa classe. Ou seja, eu e minha irmã 

estudamos a vida inteira em escolas particulares, mas às custas de muitos sacrifícios dos 

meus pais, esforço que vi nas horas de trabalhos extras da minha mãe para complementar 

a renda do meu pai, num sufoco mensal para pagar as contas. 

 Talvez, por isso, me incluo na classe média, porque minha família, mesmo não 

tendo casa própria e carro do ano, fez todo esforço possível para que tivéssemos uma 

educação escolar de qualidade. Cresci sendo alertada para o fato de que eu deveria estudar 

para não ter aquela vida difícil. Estudei em boas escolas particulares, participei de oficinas 

de dança e esportes, tive oportunidades de viajar e acessei a cultura, basicamente, por 

meio de discos, livros, revistas e da televisão, principal mídia de comunicação da época 

de minha infância, os anos 80 e 90. 

 Hoje lembro das escolas onde estudei e das boas experiências que tive: vivências 

de amizade, aprendizados, trabalhos em grupos, alguns poucos contatos com as artes, com 

a política, etc. Contudo, essas vivências se deram pelo fenômeno natural da vida, no 

encontro com os outros e na interação com o mundo, pois não fazia parte das propostas 

das escolas.  

 Relembrando a minha vida escolar como um todo, vejo que à medida em que fui 

crescendo, as vivências na escola ficavam mais duras e toda manifestação que envolvia 

arte ou política estava muito mais atrelada aos atos transgressores dos estudantes do que 

às propostas pedagógicas. O tempo foi passando e, impositivamente, os meus objetivos 

educacionais foram, cada vez mais, se afunilando em direção à meta do vestibular. 

 Lembro que durante o ensino fundamental eu e meus amigos percebemos que no 

nosso ano letivo não havia nenhum festival cultural ou mesmo uma feira de ciências. 

Então pleiteamos esse direito junto à direção da escola e conseguimos realizar uma 

semana cultural em que toda a escola preparou trabalhos coletivos interdisciplinares que 

valeriam nota. Conseguimos fazer um trabalho sobre resíduos sólidos no qual envolvemos 

matemática, química, biologia, geografia e até português, pois criamos um livreto de 

cordel sobre o tema.  
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 Com esse mesmo grupo, também conseguimos instaurar um dia diferente na 

escolha das músicas que tocavam no recreio, pois o grêmio da escola escolhia sempre as 

músicas da moda e nós então pleiteamos e conseguimos negociar um dia para o “rock” e 

outros estilos musicais. 

 São coloridas as lembranças dos meus tempos de infância e adolescência, com o 

tempo, a riqueza dessas experiências foram se tornando escassas, mas, olhando para trás, 

vejo que tive algumas oportunidades de participar de processos de criação artística e que 

também vivi sabores revolucionários quando resolvi, junto aos meus colegas, questionar 

as práticas da escola, pleitear direitos, desenvolver algum gosto pela política e 

compreender, na vivência, o seu papel, a sua importância na nossa vida individual e 

coletiva. Coisas que só se vive na convivência, na experiência, na curiosidade e na 

necessidade de aprender. De certa forma, em alguns momentos a escola me ensinou por 

meio do contrário, ou seja, aprendi como não ser e contra o que eu deveria lutar, a como 

não ficar totalmente parada e passiva diante da opressão, da injustiça, etc.  

 

A luta hoje tão atual contra os alarmantes índices de reprovação que 

gera a expulsão de escandaloso número de crianças de nossas escolas, 

fenômeno que a ingenuidade ou a malícia de muitos educadores e 

educadoras chama de evasão escolar, dentro do capítulo do não menos 

ingênuo ou malicioso conceito de fracasso escolar. No fundo, esses 

conceitos todos são expressões da ideologia dominante que leva as 

instâncias de poder, antes mesmo de certificar-se das verdadeiras causas 

do “fracasso escolar”, a imputar a culpa aos educandos. Eles é que são 

responsáveis por sua deficiência de aprendizagem. O sistema nunca. É 

sempre assim, os pobres e miseráveis são os culpados por seu estado 

precário. São preguiçosos, incapazes (FREIRE, 1994, p. 119 e 120, 

grifos do autor). 

 

 Um filme passa no meu imaginário quando busco revisitar minha trajetória 

escolar, lembro de coisas que aprendi pela experiência e convivência, momentos em que 

me deparei com o preconceito, a discriminação, a competição e, também, com a 

solidariedade e com a amizade. Aprendizados que estão em mim muito mais latentes do 

que boa parte da teoria exposta na sala de aula durante todos os anos da vida escolar.  

Não quero dizer que as vivências sociais, culturais, artísticas e políticas são mais 

importantes que o conhecimento teórico, mas que são fundamentais, complementares. 

Convêm destacar a justa importância às relações interpessoais que são oportunizadas no 

fazer pedagógico, nos espaços da escola e da comunidade. Experiências que, muitas 

vezes, a escola negligencia ou considera secundárias, mas que, na verdade, deveriam ser 
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vistas como centrais no processo educacional, pois são da ordem do crescimento pessoal 

e da sensibilidade e, por serem experiências vividas, deixam memórias que se inscrevem 

de um jeito muito latente e sensível em nós. Esse tipo de crescimento é, inclusive, o que 

nos dá base para uma boa atividade intelectual.  

Estas são minhas lembranças do meu ensino fundamental e médio: memórias de 

um aprendizado pela contradição, quando experimentei o desejo de transformação e 

liberdade. Veio então a decisão do vestibular e eu, prematuramente, resolvi fazer Direito, 

optei por algo que me oferecesse “retorno financeiro”, mas esse momento veio junto com 

o vendaval da juventude, junto com os desejos de viver e experimentar e eu sequer 

conseguia ficar muito tempo parada estudando, por isso não consegui passar na 

universidade pública e fui cursar uma faculdade privada. 

 Lá estava eu, mais uma vez, em um ambiente de classe média, em que eu estava 

nas frações abaixo da linha média, pois começaram de novo os mesmos esforços para 

pagar os estudos, mas dessa vez, o sacrifício foi vivido por mim. Comecei a trabalhar de 

dia para estudar a noite e foi assim por três anos até que me vi na mais profunda tristeza 

e insatisfação. Era como se eu tivesse esquecido de mim mesma, não sabia mais quem eu 

era, as coisas que gostava e o que me fazia feliz. 

 Era muito difícil para os meus pais aceitarem que eu deixasse o curso de Direito. 

O caminho que encontrei foi viajar para os Estados Unidos para estudar inglês, consegui 

isso graças a ajuda de minha tia Margarida Stone, que mora em Tucson, no Arizona e me 

acolheu em sua casa, me sustentando lá durante seis meses. Foi um tempo em que procurei 

me conhecer, lembrar quem eu era, dar vazão às coisas que eu gostava, como as artes, por 

exemplo. 

 Quando voltei à Fortaleza decidi fazer vestibular para Filosofia e passei na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), durante todo o curso trabalhei em alguns 

projetos geridos pela Prefeitura Municipal: monitora no Programa Agente Jovem, arte-

educadora no projeto Crescer com Arte e participei da equipe de planejamento 

pedagógico do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), como arte-

educadora de artes visuais. Foram esses encontros com a educação que me despertaram 

o interesse de seguir os estudos nessa área.  

 Em 2010 participei da I Conferência Internacional sobre os Sete Saberes 

Necessários à Educação do Futuro, com a presença do filósofo Edgar Morin, evento que, 

sem dúvidas, contribuiu como inspiração à minha formação, pois ampliou as direções dos 

meus estudos. Em 2011 concluí o curso de graduação em Licenciatura em Filosofia, 
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defendendo na monografia o tema: “O princípio responsabilidade de Hans Jonas: as 

bases éticas para a construção da cultura da sustentabilidade”.   

 O final da graduação me despertou o gosto pela pesquisa e pela escrita, então 

comecei a sonhar e a procurar um mestrado, aproveitei para conhecer outros ares, buscar 

uma cidade aonde ainda houvesse paz, pois Fortaleza, para mim, há muito já havia 

passado do limite de urbanização caótica, crescimento desordenado, violência, lixo, 

barulho, poluição, etc. Comecei a pesquisar os programas de mestrado em Minas Gerais, 

pois eu sabia que nessa região havia universidades em cidades pequenas. Cheguei então 

a São João del-Rei e participei da seleção do mestrado em educação no final do ano de 

2011. No entanto, as coisas não foram fáceis e eu não passei nessa tentativa e nem no ano 

seguinte, vindo a ser aprovada apenas no final de 2013. 

 Nesses dois anos que antecederam o mestrado permaneci na cidade e trabalhei 

como arte-educadora de artes visuais em escolas e projetos nos municípios de Lagoa 

Dourada, Resende Costa, Barroso, Tiradentes e São João del-Rei. Essas experiências 

foram de suma importância para que eu tivesse noção de como andava a educação pública 

nas escolas da região e pude ter ideia da dimensão dos desafios. Além disso, mais uma 

vez, foram as crianças e as oportunidades que tive de estar com elas, que me formaram 

como educadora. 

 Em 2013 organizei em Tiradentes, Minas Gerais, uma palestra ministrada pelo 

professor José Pacheco, educador português que colabora com a EPA e participou da 

experiência da Escola da Ponte, em Portugal, uma instituição educacional pública que se 

transformou, de uma escola com estigma de que recebia crianças e jovens problemáticos, 

em uma escola democrática fundada na liberdade e na autonomia, com excelentes índices 

de aprendizado. Fruto de uma experiência que testemunha a quebra de diversos padrões 

educacionais opressores e já dura quase quarenta anos.  

 

Em 1976, a Escola da Ponte defrontava-se com um complexo conjunto 

de problemas: o isolamento face à comunidade de contexto, o 

isolamento dos professores; a exclusão escolar e social de muitos 

alunos, a indisciplina generalizada e agressões a professores, a ausência 

de um verdadeiro projecto e de reflexão crítica das práticas...  

Nada foi inventado na Escola da Ponte, mas quando se compreendeu 

que eram precisas mais interrogações que certezas, foram definidos 

como objectivos: concretizar uma efectiva diversificação das 

aprendizagens tendo por referência uma política de direitos humanos 

que garanta as mesmas oportunidades educacionais e de realização 

pessoal para todos (PACHECO, 2008, p. 05). 
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 No mesmo ano, dediquei-me mais aos estudos e menos aos trabalhos em escolas 

e projetos, assim pude participar ativamente do Núcleo de Estudos: Corpo, Cultura, 

Expressão e Linguagem (NECCEL), do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

 O contato com essas experiências me fez despertar para novos questionamentos, 

meu olhar diante do fenômeno da educação atingiu novos prismas. Assim, elaborei um 

novo projeto de pesquisa de mestrado, o qual, no final do ano de 2013, foi aprovado no 

Programa de Pós-Graduação Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da UFSJ, 

cujo tema vem a ser o da presente pesquisa: CORPOREIDADE, EDUCAÇÃO ESTÉTICA 

E LIBERTADORA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS A PARTIR DO ESTUDO DE CASO DA 

ESCOLA PROJETO ÂNCORA (COTIA-SP).  

  

1.2 A Busca 

 

Sou tomada pela experiência que observo na EPA, vivencio os ritmos cotidianos, 

interajo com o ambiente e os sujeitos, participo das vivências, descrevo tudo o que se 

manifesta e as descrições tornam-se objeto de minha reflexão. Um movimento em que 

participo da experiência e tomo “[...] distância do contexto concreto para, objetivando-o, 

examinar criticamente o que nele se realiza” (FREIRE, 2000, p. 77).  

  

Se, engajado na concretude, não pudesse distanciar-me dela para 

melhor entendê-la somente porque me achasse agindo, a relação entre 

o contexto concreto e o teórico seria puramente mecânica. Para refletir 

teoricamente sobre minha prática não me é necessário mudar de 

contexto físico. É preciso que minha curiosidade se faça 

epistemológica. O contexto apropriado para o exercício da curiosidade 

epistemológica é o teórico. Mas, o que torna teórico um contexto não é 

seu espaço e sim a postura da mente. Daí que possamos converter um 

momento do contexto concreto em momento teórico (FREIRE, 2000, 

p. 78). 

  

 Cumpre ressaltar ainda, a curiosidade estética: aquela que “[...] me faz parar e 

admirar o pôr do sol. [...] É o que me emociona em face da obra de arte que me centra na 

boniteza” (FREIRE, 2000, p. 77) e diante de toda imagem que nos cerca e de todos os 

sons, cheiros, texturas e gostos que afetam os nossos sentidos. Os aspectos estéticos 

determinam o nosso estar no mundo, influenciam as nossas atitudes e também a nossa 

curiosidade. 
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Neste sentido, Freire (2000) chama a atenção para os mínimos pormenores do 

espaço escolar: “[...] a higiene, a decoração das paredes, a limpeza das carteiras, o arranjo 

da mesa da professora, os materiais didáticos, a consulta a livros, revistas, jornais, 

dicionários, enciclopédias, [...] computador” (p. 78 e 79). Assim, à medida que a própria 

administração mostra valorizar o espaço e os recursos, tem condição de cobrar o respeito 

e o cuidado por parte dos educandos. Segundo o autor, é por meio dessa valorização do 

espaço escolar que se torna possível o exercício da curiosidade epistemológica, sem a 

mesma, tem-se uma prática educativa deteriorada. 

Para buscar perceber, no fenômeno educativo, as dimensões estéticas, o saber 

sensível, as relações intersubjetivas e o desenvolvimento da autonomia é preciso articular 

as curiosidades epistemológica e estética. Por isso, este trabalho não se reduz a uma 

investigação racionalista, minha consciência do mundo abrange a necessidade da 

experiência relacional: estou consciente de minha existência no nível dos contatos e da 

vida, de mim no mundo, com ele e com os outros, de minha consciência de perceber o 

mundo, senti-lo e compreendê-lo (FREIRE, 2000, p. 76).  

A corporeidade no presente trabalho abrange o corpo em sua totalidade, como um 

sistema vivo em ação no mundo, em permanente troca com o meio, num constante 

movimento que articula os sentidos, a percepção, as emoções, o organismo biológico e o 

intelecto. O meu corpo participa da história na medida em que cria e é afetado pelas 

circunstâncias, assim, eu elaboro minha atitude investigativa articulando esses fatores e 

direcionando meu corpo e minha percepção ao fenômeno de minha curiosidade (FIG. 1). 

 

 

Figura 1- Autorretrato durante observação da oficina de teatro na EPA. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 
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Minha consciência e intencionalidade não se assemelham a algo linear e fatos 

ordenados racionalmente. “É como uma totalidade – razão, sentimentos, emoções, 

desejos -, que meu corpo consciente do mundo e de mim capta o mundo a que se 

intenciona” (FREIRE, 2000, p. 76). A existência, segundo Merleau-Ponty (1999),  

 

[...] não é uma ordem de fatos (como os "fatos psíquicos") que se possa 

reduzir a outros ou à qual eles possam reduzir-se, mas o lugar equívoco 

de sua comunicação, o ponto em que seus limites se embaralham, ou 

ainda sua trama comum. (p. 230). 

 

Os sujeitos dessa pesquisa também são compreendidos na complexidade e no 

movimento de suas corporeidades, o que faz o meu interesse se direcionar também ao 

significado e ao sentido das vivências para aqueles que vivem o fenômeno. Assim, 

direciono minha curiosidade para perceber como se dá a corporeidade num contexto 

educacional cuja meta é o desenvolvimento da autonomia, como se verifica dentre as 

metas da EPA nos seus documentos constitutivos (EPA, 2013, p. 12 e 14). 

 

Tudo é contingência no homem [...]. O homem é uma ideia histórica e 

não uma espécie natural. Em outros termos, não há na existência 

humana nenhuma posse incondicionada e, todavia, nenhum atributo 

fortuito. A existência humana nos obrigará a rever nossa noção usual da 

necessidade e da contingência, porque ela é a mudança da contingência 

em necessidade pelo ato de retomada. Tudo aquilo que somos, nós o 

somos sobre a base de uma situação de fato que fazemos nossa, e que 

transformamos sem cessar por uma espécie de regulagem que nunca é 

uma liberdade incondicionada (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 236, 

grifo do autor). 

 

Cumpre dizer que as temáticas que compõem o título dessa pesquisa: 

corporeidade, educação estética e educação libertadora, não são categorias impostas a 

priori, mas sim formas de perceber o fenômeno, pois todo processo educacional possui, 

inerentemente, tais aspectos e, por isso, ainda que seja pela negação podemos observá-

los em toda prática social, como é o caso da Educação.  

Faz-se necessária a abstenção de preconceitos e juízos prévios para captar o 

sentido existencial da experiência e perceber o significado desta para aqueles que 

vivenciam e constituem o fenômeno pesquisado. As palavras de Capalbo (2008) explicam 

essa atitude à luz da fenomenologia de Husserl, o qual chama essa atitude da “suspensão 

de juízos” e “redução transcendental”. O observador, ou o pesquisador, não busca explicar 
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ou provar a existência, “o que interessa é ver como essa vivência existencial dá a si mesma 

significado e valor, quer na sua vida pessoal, quer na coletiva”, a autora afirma que a 

fenomenologia transcendental é “[...] o estudo sobre esse modo de aparecer das coisas 

para a consciência humana” (CAPALBO, 2008, p. 131). 

Aqui, ação e reflexão são entendidas como momentos de um movimento 

incessante que cria e transforma a realidade. Como afirma Freire (1973), o ser humano 

empreende a prática transformadora “[...] porque admira el mundo y por ello lo objetiva; 

porque capta e compreende la realidad y la transforma con su acción-reflexión, el hombre 

es un ser de la praxis” (p. 51).  

Esta busca também é alegre e cheia de vida, pois acredita que “[...] ensinar, 

aprender e estudar são atos sérios, mas também provocadores de alegria” (FREIRE, 2000, 

p. 72), é também esperançosa, pois “qualquer que seja a dimensão pela qual apreciemos 

a autêntica prática educativa – gnoseológica, estética, ética, política – seu processo 

implica a esperança. Educadores desesperançosos contradizem sua prática” (p. 88). Neste 

sentido, essa pesquisa é um compromisso, uma forma de participar da História, da 

intenção de criá-la de alguma forma. 

   

Assim como meu presente vivo dá acesso a um passado que todavia eu 

não vivo mais e a um porvir que não vivo ainda, que talvez eu não 

viverei jamais, ele também pode dar acesso a temporalidades que eu 

não vivo e pode ter um horizonte social, de forma que meu mundo se 

acha ampliado na proporção da história coletiva que minha existência 

privada retoma e assume. A solução de todos os problemas de 

transcendência se encontra na espessura do presente pré-objetivo, em 

que encontramos nossa corporeidade, nossa sociabilidade, a 

preexistência do mundo, quer dizer, o ponto de desencadeamento das 

"explicações" naquilo que elas têm de legítimo — e ao mesmo tempo o 

fundamento de nossa liberdade (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 580). 

 

A atitude investigativa aqui adotada compreende a consciência inserida no mundo 

em consonância com a nossa incompletude. “A trajetória pela qual nos fazemos 

conscientes está marcada pela finitude, pela inconclusão e nos caracteriza como seres 

históricos” (FREIRE, 2000, p. 75). Além disso, somos capazes de nos tornar conscientes 

desse inacabamento e isso justifica a nossa busca permanente como uma das raízes da 

educação, que é uma especificidade humana diante da “[...] radicalidade da inconclusão 

que se percebe como tal” (p. 75). 

 Como preconiza Freire (1973), a consciência compreende o ser humano como 

corpo consciente que se volta intencionalmente sobre si. É próprio da consciência estar 
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dirigida a algo, ela é sempre “consciência de”, a essência de seu ser é a sua 

intencionalidade. Mesmo quando se volta para si mesma, ela é consciência de si, nessa 

“retroflexão”, o “eu” é único e duplo: “No deja de ser un yo para ser una cosa a la cual su 

conciencia se intencionara. Sigue siendo un yo que se vuelve intencionalmente sobre sí, 

un yo que se escinde” (FREIRE, 1973, p. 61 e 62). 

Em lugar da “consciência coisa” a concepção humanista entende, tal como na 

fenomenologia, “[...] la conciencia como un despegarse del hombre hacia el mundo. No 

es un recipiente que se llena, es un ir hacia el mundo para captarlo” (p. 61). Hernani Maria 

Fiori (2014) também afirma que a intencionalidade da consciência “[...] não morre na 

espessura de um envoltório sem reverso. Ela tem dimensão sempre maior do que os 

horizontes que a circundam. Perpassa além das coisas que alcança e, porque as 

sobrepassa, pode enfrentá-las como objetos” (p. 19).  

É ela que constitui a “objetividade dos objetos” e, de forma paradoxal, alcança  no 

objetivado aquilo que ainda não objetivou: “o objetimável”. Assim, o autor afirma que 

“[...] o objeto não é só objeto, é, ao mesmo tempo, problema: o que está em frente, como 

obstáculo e interrogação” (FIORI, 2014, p. 19). 

Como afirma Freire (2000): “A vida torna-se existência e o suporte, mundo, 

quando a consciência do mundo, que implica consciência de mim, ao emergir já se acha 

em relação dialética com o mundo” (p. 21). A tensão consciência-mundo nos impulsiona 

às especificidades dos seres humanos “no e com” o mundo: “Refletir, avaliar, programar, 

investigar, transformar” (p. 21). Fiori (2014) esclarece que: 

 

Na dialética constituinte da consciência, em que esta se perfaz na 

medida em que faz o mundo, a interrogação nunca é pergunta 

exclusivamente especulativa: no processo de totalização da consciência 

é sempre provocação que a incita a totalizar-se. O mundo é espetáculo, 

mas sobretudo convocação. E, como a consciência se constitui 

necessariamente como consciência do mundo, ela é, pois, simultânea e 

implicadamente, apresentação e elaboração do mundo (p. 19). 

  

Para enriquecer essa compreensão, cumpre trazer o entendimento de Merleau-

Ponty (1999) quando afirma que “a dialética não é uma relação entre pensamentos 

contraditórios e inseparáveis: é a tensão de uma existência em direção a uma outra 

existência que a nega e sem a qual, todavia, ela não se sustenta” (p. 232). Esse movimento 

nos move e nos impulsiona e direciona a nossa relação com o mundo.  



 

  28 
 

Nestes movimentos, a busca me faz viajar de Minas para São Paulo, me desloca 

de São Paulo para Cotia, me faz ter coragem e prazer de enfrentar a cidade grande e me 

aventurar sozinha por essas distâncias. Convida-me a estar em silêncio, me pede 

concentração, tanto para ler, quanto para escrever, para estar em campo e saber estar 

presente em cada situação, interferindo o mínimo possível e também intervindo e 

participando quando é conveniente e preciso. Essa busca provoca minha aproximação e 

o meu afastamento da EPA, inspira-me a leitura, a escrita e a reflexão. 

Para Fiori (2014): “[...] A reflexividade é a raiz da objetivação. Se a consciência 

se distancia do mundo e o objetiva, é porque sua intencionalidade transcendental a faz 

reflexiva” (p. 19). Quando me distancio, continuo minha experiência vivida na 

objetividade, ao fazê-lo, surpreendo-me em minha subjetividade. Assim, “[...] reflexão e 

mundo, subjetividade e objetividade não se separam: opõem-se, implicando-se 

dialeticamente” (p. 20). A reflexividade: “[...] é presença e distância do mundo: a 

distância é a condição da presença” (p. 19). 

 

Por uma questão de método, jamais oriento diretamente minha atenção 

ao objeto que me desafia no processo de conhecimento. Pelo contrário, 

tomando distância epistemológica do objeto, faço minha aproximação 

cercando-o. “Tomar distância epistemológica” significa tomar o objeto 

em nossas mãos para conhecê-lo; no cerco epistemológico, para melhor 

me apropriar da substantividade do objeto, procuro decifrar algumas de 

suas razões de ser. No “cerco epistemológico” não pretendo isolar o 

objeto para apreendê-lo em si; nessa operação procuro compreender o 

objeto no interior de suas relações (FREIRE, 2000, p. 74). 

 

Ao reler o meu diário de campo, sinto no corpo uma emoção que transpõe a minha 

sensação de espaço e tempo. É como se eu trouxesse para Minas Gerais, para o silêncio 

do meu quarto, os momentos que vivi em São Paulo, no complexo mundo da EPA. O que 

sinto diante dessa experiência é como uma mobilidade das lembranças dos fatos e das 

percepções que, no tempo e no espaço ganham lugar em meu trabalho de reflexão. Essa 

construção dos fatos, aliada às orientações da fenomenologia existencial (MERLEAU-

PONTY, 1999, 2004; FREIRE, 1973, 1992, 1994 e 2000; NÓBREGA, 2010, 2000), dão 

sentido às minhas experiências. Essa pesquisa, portanto, me possibilita construir, a partir 

do fundamento da fenomenologia, uma forma de ver, perceber, sentir, refletir e 

interpretar.  

  

Aprender a ver as cores é adquirir um certo estilo de visão, um novo 

uso do corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal. 
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Sistema de potências motoras ou de potências perceptivas, nosso corpo 

não é objeto para um "eu penso": ele é um conjunto de significações 

vividas que caminha para seu equilíbrio (MERLEAU-PONTY, 1999, 

p. 212). 

   

 Ao empreender essa pesquisa, sirvo primeiramente a mim mesma, pois creio que 

longe desse caminho de busca por uma consciência crítica, eu estaria, talvez, deslumbrada 

com os anseios egoístas da ideologia capitalista. O que, provavelmente, me mergulharia 

na tristeza e no vazio. Assim, sirvo também às crianças e jovens, que são o alimento de 

minha perspicácia, meu humor, minha curiosidade e meu interesse pela educação.  

 Essa pesquisa se apoia no desejo de buscar condições históricas que transformem 

tais “modos institucionalizados de viver” (FREIRE, 1994, p. 245) que geram a 

degradação do ambiente e a falta de respeito por si e pelo outro. Assim,  

 

[...] para começar a refletir sobre a cultura em que vivemos, é preciso 

que estejamos em contradição emocional com ela. Ou seja, é preciso 

desejar algo diferente do que é legítimo querer no emocionar dessa 

cultura (MATURANA, 2004, p. 255). 

 

 Queremos liberdade e amor, mas somos controladores e autoritários. Queremos 

paz e justiça, mas somos agressivos e competitivos, admiramos a natureza, mas amamos 

viver no consumismo, “[...] ambicionamos a possibilidade de ficar muito ricos, mas 

também almejamos acabar com a pobreza; desejamos ser amados, mas ao mesmo tempo 

obedecidos” (MATURANA, 2004, p. 255). Esses dualismos são chamados de 

“contradições emocionais de base” (p. 255). 

 

A luta, no Brasil, pela democracia, passa por uma série de possíveis 

ângulos a ser política e pedagogicamente tratados - o da justiça, sem a 

qual não há paz, o dos direitos humanos, o do direito à vida, que implica 

o de nascer, o de comer, o de dormir, o de ter saúde, o de vestir, o de 

chorar os mortos, o de estudar, o de trabalhar, o de ser criança, o de crer 

ou não, o de viver cada um e cada uma a sua sexualidade como bem lhe 

aprouver, o de criticar, o de discordar do discurso oficial, o de ler a 

palavra, o de brincar não importa a idade que se tenha, o de ser 

eticamente informado do que ocorre no nível local, no regional, no 

nacional e no mundial. O direito de não ser discriminado nem do ponto 

de vista do sexo, da classe, da raça ou por outra razão qualquer, como 

por ser demasiado gordo ou gorda ou demasiado magro ou magra 

(FREIRE, 1994, p. 195). 
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 Vale ressaltar que a busca de que falo não sonha com uma realidade perfeita ou 

uma ideia piegas de harmonia, de um mundo sem conflitos. O sonho que inspira esta 

pesquisa é que possamos lidar de forma diferente com os nossos conflitos, que seja 

reconhecida a importância de cada povo e de cada cultura, pela diversidade de suas 

características singulares e que as diferenças possam dialogar sem se suprimirem. Para 

isso ser possível é necessário que haja nas sociedades espaço para a sensibilidade. 

 Em um âmbito local, que os grupos possam dialogar em respeito, que todos 

possam ouvir, falar e serem ouvidos, que tenham respeitado o seu lugar e o seu tempo. 

Que saibamos nos colocar no lugar dos outros para sentir os seus sentimentos e buscar 

compreendê-los, que possamos conhecer a nós mesmos, nossas fraquezas, 

potencialidades, desejos, paixões e aquilo que nos mantêm animados: nossos prazeres e 

sonhos. 

 

 1.3 Justificativa e Interrogações 

  

Nas primeiras reflexões, quando comecei os estudos no mestrado, voltei a 

percepção para o viés estético da educação e passei a enxergar sob tal perspectiva tudo 

aquilo que envolve o fenômeno socioeducativo. Refleti através desse olhar acerca das leis 

e das políticas educacionais, pois são disposições que dão "forma" ao sistema 

educacional. Passei a perceber as diferenças sociais pelo olhar estético e comecei a ver 

que a injustiça que subjuga a maioria das frações da sociedade, e lhes destina os piores 

espaços nela, tem cor, cheiro, forma, etc. Comecei a vislumbrar de que forma aparece o 

descaso com que são tratadas muitas escolas, crianças, jovens, famílias e profissionais da 

educação. 

 Esses fatos são tão antigos em nossa sociedade que já se tornaram comuns para a 

maioria das pessoas, muitas vezes até parecem naturais e já não nos comovem, pois já 

criamos uma couraça diante desses problemas. No entanto, sabemos que se trata de 

construções históricas e que a educação em geral, da forma que a concebemos hoje, vem 

se construindo ao longo do tempo. Augusto Boal (2009) lamenta o analfabetismo que 

fragiliza tantas pessoas e afirma que tal problema é uma estratégia usada pelas classes, 

clãs e castas dominantes para isolar, reprimir e explorar os demais. Ele vai além e fala do 

“analfabetismo estético”: 
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Mais lamentável é o fato de que também não saibam falar, ver, nem 

ouvir. Esta é igual, ou pior, forma de analfabetismo: a cega e muda 

surdez estética. Se aquela proíbe a leitura e a escritura, esta aliena o 

indivíduo da produção da sua arte e da sua cultura, e do exercício 

criativo de todas as formas de Pensamento Sensível. Reduz indivíduos, 

potencialmente criadores, à condição de espectadores (BOAL, 2009, p. 

15). 

 

 A partir dessa visão é possível perceber a relação da questão estética e da 

sensibilidade no desenvolvimento da autonomia1 no fazer educativo. Portanto, uma 

educação fundada numa concepção pedagógica bancária e competitiva, priva o educando 

da experiência de construir o conhecimento, de vivenciá-lo e percebê-lo criticamente em 

conexão com o mundo que o cerca, dentro de relações de respeito e solidariedade.  

A educação bancária, segundo Freire (2014), trata a realidade como algo 

fragmentado, estático e, muitas vezes, como um contexto completamente “[...] alheio à 

experiência existencial dos educandos” (p. 79). A partir da compreensão das 

características dessa concepção de educação, pode-se ter ideia dos padrões a serem 

ultrapassados em busca de formular princípios para um fazer educativo mais humano, que 

permita a expressão do ser, o desenvolvimento da autonomia, da sensibilidade, da 

criatividade e a construção do conhecimento. Freire (2014) conceitua a educação bancária 

da seguinte forma: 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 

memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em 

que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los (p. 80 e 81). 

 

Essa tendência quantitativa e bancária fragmenta os saberes e acaba 

desconectando o fazer educativo da realidade e da dimensão da vida, tornando-o 

mecânico e opressor. Essa constatação sugere a reflexão sobre a Educação a partir de uma 

visão que considera a corporeidade, a sensibilidade e o desenvolvimento da autonomia. 

 

                                                           
1 A presente pesquisa aborda a Educação Libertadora a partir da perspectiva de Paulo Freire, porém, quando 

falo sobre desenvolvimento da autonomia de educandos e educadores estou me referindo à Educação 

Libertadora ou, pelo menos, a um de seus aspectos fundamentais. A obra de Paulo Freire aborda a Educação 

e a Pedagogia através de algumas nomenclaturas como: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, 

Pedagogia da Autonomia, Educação Libertadora, etc. Portanto, ao longo deste trabalho quando me refiro 

ao desenvolvimento da autonomia estou me referindo à ação educativa no bojo da Educação Libertadora 

de Paulo Freire. 
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Ao tomarmos a prática pedagógica como fenômeno, pretendemos 

contribuir para que essa prática seja repensada, melhor conhecida e 

compreendida enquanto realidade complexa, plural e cheia de 

possibilidades para mudança da educação. Pensar a prática pedagógica 

dessa forma é ajudar a criar uma realidade nova, provida de 

significação. Para isso é fundamental que o homem se perceba como    

ser-ao-mundo e no-mundo, capaz conscientemente de agir nesse mundo 

e criar uma nova realidade (PEIXOTO, 2003, p.89). 

 

Coloco então a seguinte interrogação: como se relacionam as perspectivas do 

corpo, da sensibilidade e da autonomia numa educação que busca ser libertadora?  

Essa questão traz a necessidade de esclarecer que a instituição aqui pesquisada 

apresenta em sua Carta de Princípios a seguinte afirmação: “Temos como princípio os 

cinco valores Âncora e como meta, justamente, o desenvolvimento da autonomia, a do 

educando e a nossa própria” (p. 12) e, ainda, em seu PPP, dentre suas metas e ações: 

“Promover prática educativa que viabilize o saber, os valores da autonomia, da 

solidariedade, da responsabilidade e da democracia e envolver e inteirar a comunidade 

quanto aos princípios norteadores da escola, com vistas a uma participação ativa” (p. 22).  

 A EPA se inspira na Escola da Ponte, de Portugal, experiência que, também, 

sempre me despertou curiosidade. Ambas têm como meta o desenvolvimento da 

autonomia de seus educadores e educandos e se colocam como atuantes no contexto da 

transformação social para uma sociedade mais justa. Essa inspiração é notória nas 

referências bibliográficas da documentação da EPA: Projeto Político Pedagógico, Carta 

de Princípios, Regimento Interno, dentre outros. 

 

A Escola da Ponte é uma escola pública onde se tem vindo a construir, 

desde há quase trinta anos, um projecto pedagógico sólido e inovador, 

com um forte envolvimento da sociedade local, em particular dos pais, 

e com um sentido activo e responsável de autonomia institucional. A 

consistência do projecto, a capacidade de dinamização do seu principal 

promotor, bem como o comprovado sucesso dos seus resultados (quer 

em função de critérios formais e externos de avaliação das 

aprendizagens quer em função do grau de concretização dos objectivos 

propostos) fizeram da Escola da Ponte um case-study para todos os que 

se interessam pela educação, em diferentes domínios: do curricular ao 

organizativo, do trabalho e formação dos professores ao trabalho e 

formação dos alunos, das práticas inovadoras às teorias da mudança, da 

cidadania à pedagogia (BARROSO, 2004, p. 07). 

 

A partir das interrogações colocadas, busco perceber: 

1. Como se mostram as dimensões da corporeidade, da educação estética e libertadora no 

fazer pedagógico da EPA; 
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2.  como se dá o processo de formação dos educadores no contexto do projeto pedagógico 

da EPA; 

3. em que consiste a metodologia pedagógica dessa instituição;  

4. os aspectos estéticos e libertadores de tal fenômeno educativo; 

5. as relações e possibilidades de diálogo entre a corporeidade, e os aspectos estéticos e 

libertadores do fenômeno educativo observado. 

 

1.4 Aproximações teóricas 

 

Corporeidade, Educação Estética e Libertadora: parece-me que, devido à 

inerência desses aspectos, eles passam, muitas vezes, despercebidos em nossas 

experiências e não são considerados em suas relações entre si, como potências que 

definem muitos aspectos do fenômeno sociopedagógico. É então, diante dessa 

inquietação que surge o problema de que trato essa pesquisa. Nas palavras de Duarte Jr. 

(2010): 

 

[...] o que está em jogo tem a ver com uma educação da qual se necessita 

hoje de modo premente, mas que vem sendo deixada de lado, em 

virtude, principalmente, dos interesses econômicos dessa “indústria do 

conforto” e de sua abundante oferta de produtos em prol de lassidão e 

ócio. Uma educação que principie por elaborar e refinar o modo como 

o nosso corpo é percebido por nós mesmos em suas ações e trocas com 

o ambiente no qual vivemos (p. 113 e 114). 

 

Nóbrega (2010) confessa a intuição de que o estudo da corporeidade tem muito a 

contribuir com a educação, pois ultrapassa as ideias que separam mente e corpo por meio 

de um jogo criativo entre razão e sensibilidade, através da estesia do corpo e de sua 

comunicação sensível. Ela acredita que esta “[...] noção teórica-experiencial, pode 

contribuir para a transformação de atitudes frente ao conhecimento” (p. 09) e oferece uma 

reflexão crítica sobre a racionalidade, mostrando que o corpo é a referência primordial do 

conhecimento e considerando “[...] a sensibilidade como potência de conhecimento, 

evidenciando que a existência é primeiramente corporal e que o corpo é a medida da nossa 

experiência no mundo” (p. 15). 

Neste sentido, a própria vida é um processo de conhecimento e, segundo Freire 

(1996), “[...] o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. 

Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se 
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tornou consciente” (FREIRE, 1996, p. 50). Assim, a espécie humana, ao transformar a 

natureza, o suporte que estava dado, criou o mundo e essa criação é incessante, pois é 

parte de nós, que somos naturalmente seres culturais. As raízes da educação, como 

manifestação exclusivamente humana, segundo o autor, estão justamente neste 

inacabamento e no fato de termos consciência dele. “Daí que seja a educação um quefazer 

permanente” (FREIRE, 2014, p. 102). Ele nos diz ainda que “quanto mais cultural é o ser, 

maior a sua infância, sua dependência de cuidados especiais” (FREIRE, 1996, p. 50). 

Educamos uns aos outros através de nossa experiência humana, encarnados no 

mundo, atados a uma realidade onde nos movemos, num processo em que participam a 

linguagem do corpo, a sensibilidade, a racionalidade e a comunicação. Nesse processo, a 

expressão e o expresso são inseparáveis, como afirma Nóbrega (2010), “[...] o fenômeno 

da significação não se aparta do corpo e da existência, mas emerge na experiência do 

corpo: no gesto, na palavra dita, nos silêncios, como quiasma, entrelaçamento ou nó de 

sentidos” (p. 14). 

O conhecimento que se constrói por meio da educação é carregado de 

subjetividade, histórias de vida, escutas, expressões, problematizações, etc., é um saber 

que dialoga o conhecimento e a vida. A corporeidade, neste contexto, implica “[...] estesia 

como comunicação sensível” (NÓBREGA, 2010, p. 14). Duarte Jr. (2010) nos traz uma 

definição do termo como sendo “[...] a capacidade humana de sentir o mundo, de senti-lo 

organizadamente, conferindo à realidade uma ordem primordial, um sentido”, esse termo 

vem do grego aisthesis que, em português, “[...] tornou-se estesia, com o mesmo 

significado dado pelos gregos (sendo anestesia a sua negação, a incapacidade de sentir)” 

(p. 25). 

 

Essa estesia do corpo pode ser experimentada na educação não somente 

em componentes curriculares como arte ou educação física, mas em 

todos os momentos nos quais a aprendizagem faça sentido para 

professores e estudantes, criando condições para que os participantes 

do processo possam rever e acrescentar sentidos, criar, descobrir, 

imaginar, sentir, pensar, dizer, calar (NÓBREGA, 2010, p. 14). 

 

Há uma íntima relação entre a Educação Estética e a Corporeidade. Deve-se, 

portanto, chamar atenção para a urgência em atentarmos, em todos os contextos e aspectos 

da vida humana, para a experiência sensível e o desenvolvimento de nossa sensibilidade 

através da vivência dos nossos sentidos, da interação do corpo com o meio, da expressão 

de cada ser no mundo e da construção dos significados de nossa existência.  
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A educação está intimamente ligada a este propósito, pois através do fazer 

educativo podemos participar da perpetuação, construção e transformação da cultura. A 

escola vem sendo uma das principais ferramentas que edificam e consolidam a sociedade 

moderna em seus princípios de fragmentação do saber e do privilégio da razão e da 

abstração em detrimento da experiência sensível. 

 

[...] desatentos e deseducados, nossos sentidos vão se obliterando, 

enquanto seguimos na crença de que o único conhecimento importante 

é aquele de caráter abstrato produzido exclusivamente em nosso cérebro 

que tão-só pensa e realiza cálculos sem se dar conta do mundo sensível 

ao derredor (DUARTE JR., 2004, p. 98). 

 

Nossa corporeidade, segundo Verden-Zöller (2004), não é fixa. “Tem plasticidade 

ontogênica (de desenvolvimento) própria de um sistema cuja estrutura muda seguindo um 

trajeto casual na sequência de suas interações” (p. 132). Segundo a autora, a história 

individual (ontogênica) de um ser vivo, acontece como um processo epigenético. A 

epigênese seria, então, o presente de nossa biologia (p. 132). Isso significa que a 

totalidade de nosso corpo, em seus aspectos fisiológicos, motores e emocionais, está em 

constante troca com o ambiente e com as experiências vividas.  

Merleau-Ponty (2004) nos diz que a qualidade das experiências humanas confere 

significações emocionais, que se relacionam com outras qualidades, com as quais, 

aparentemente, não havia nada em comum. No entanto, “existem até qualidades, bastante 

numerosas em nossa experiência, que não tem quase nenhum sentido se as separarmos 

das reações que provocam em nosso corpo” (p. 20 e 21). Assim, ao mostrar a relação 

entre o corpo, sua experiência e as qualidades humanas, Merleau-Ponty nos coloca diante 

da totalidade do ser humano enquanto ser vivo. 

Diante disso, Nóbrega (2005) identifica a afinidade do pensamento de Merleau-

Ponty com os estudos biológicos de Maturana e Varela acerca da cognição. Esses estudos 

se encontram na forma de uma continuidade, aprimorando o entendimento que “[...] 

considera nossos corpos uma estrutura viva e experiencial, em que o interno e o externo, 

o biológico e o fenomenológico se comunicam, sem oposições” (p. 605). A autora ainda 

afirma que “à época de Merleau-Ponty, não havia uma comunicação entre as ciências - 

neurologia, psicanálise, psicologia, inteligência artificial, entre outras, diferente do que 

acontece hoje. Entretanto, sua reflexão permanece válida e atual” (NÓBREGA, 2005, p. 

606). 
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Um dos pontos mais relevantes que a autora destaca a partir desses entendimentos 

é que “[...] a experiência humana é, culturalmente, incorporada. Nessa visão está colocada 

em cena a crítica ao conceito mentalista de representação, enfatizando-se a compreensão 

interpretativa do conhecimento baseada na percepção e no movimento” (p. 606). O estudo 

sobre a corporeidade tem um papel fundamental para esse entendimento. Segundo 

Verden-Zöller (2004), devido à epigênese - a história individual do modo como se vive a 

corporeidade - as crianças se desenvolvem quanto às suas possibilidades de consciência 

individual e social e quanto às suas capacidades de auto aceitação e aceitação do outro. 

Ela afirma que “todas as dimensões da percepção, do dar-se conta de si mesmo, ou 

perceber o outro, surgem na ontogenia humana como operações relacionais” (p. 132). 

 Maturana e Varela (2001), em seus estudos, partem daquilo que nos caracteriza 

como seres vivos: a organização autopoiética, a produção contínua de si mesmo. Um 

sistema autopoiético se caracteriza por se levantar “[...] por seus próprios cordões, e se 

constitui como diferente do meio por sua própria dinâmica, de tal maneira que ambas as 

coisas são inseparáveis” (p. 55). Além disso, “o ser e o fazer de uma unidade autopoiética 

são inseparáveis, e isso constitui seu modo específico de organização” (p. 57). 

 Andrade (2012) indica que esta ideia mostra que o ser humano vivo está sempre 

em um processo de construção e de autoconstrução em sua interação com o meio, através 

de uma regulação circular em que o meio age sobre o ser humano e este age sobre o 

ambiente. Dessa forma, nenhum se impõe ao outro, “[...] a Autopoiesis não considera que 

o meio seja determinante de uma estrutura ontogênica, ele “apenas” participa de sua 

transformação” (p. 99, grifo do autor). De acordo com Maturana e Varela (2001)  

 

[...] as mudanças que resultam da interação entre o ser vivo e o meio 

são desencadeadas pelo agente perturbador e determinadas pela 

estrutura do sistema perturbado. O mesmo vale para o meio ambiente: 

o ser vivo é uma fonte de perturbações, e não de instruções (p. 108, 

grifos dos autores).  

 

Eles afirmam que enquanto não desencadearem uma relação destrutiva, unidade 

e meio, estarão em compatibilidade, serão fontes de perturbações mútuas e “[...] 

desencadearão mutuamente mudanças de estado. A esse processo continuado, demos o 

nome de acoplamento estrutural” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 112, grifos dos 

autores). 

 Andrade (2012) observa que o determinismo biológico da autopoiése não é 

absoluto e nem determinista e, por isso, não reduz a autonomia do sujeito. Essa 
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perspectiva não descarta possibilidades imprevisíveis e indeterminadas as quais estão 

sujeitos os seres vivos. Nesse sentido, viver é interagir e interagir é conhecer, por isso, 

viver é conhecer. A autora ressalta: “[...] Entender, pois, que viver é conhecer torna ainda 

mais necessário os estudos epistemológicos por ressaltar a importância do conhecimento, 

como algo constitutivo da própria existência” (ANDRADE, 2012, p. 100). Portanto, o 

ponto central da teoria autopoiética é a forma como interpretamos o mundo e a realidade, 

é preciso compreender como compreendemos e como utilizamos a compreensão enquanto 

observadores (p. 100). 

 

O conhecimento, como se vê, depende de nosso corpo físico, o qual 

favorece, possibilita nossa correlação interna, enquanto algo que 

organiza o entendimento, mas sem negar, contudo, as interações. 

Considera-se, além disso, que o processo de conhecimento se perfaz 

através de uma relação cíclica entre ação e experiência e que tudo o que 

vivemos constitui, sem dúvida, os elementos que fazem parte deste 

processo. Vale lembrar também que o fato de possuirmos uma estrutura 

biológica que se realiza através de um sistema (operacionalmente 

fechado em si, em vista de sua limitação, e delimitação, cognitivo-

biológica), não retira a possibilidade de termos autonomia no modo pelo 

qual apreendemos a realidade das coisas (p. 101 e 102). 

 

 A autora aponta que, segundo Maturana e Varela, as questões da percepção, assim 

como da interação do organismo com o meio, só poderiam ser compreendidas através do 

entendimento do modo de operar do sistema nervoso, o qual “[...] ocorre através de um 

processo cíclico e operacionalmente fechado de correlações internas” (ANDRADE, 2012, 

p. 103).  

Maturana e Varela (2001) afirmam que “[...] o funcionamento do sistema nervoso 

é a expressão de sua conectividade ou estrutura de conexões, e que o comportamento 

surge de acordo com o modo como se estabelecem nele suas relações internas de 

atividade” (p. 141), eles chamam a atenção para a “[...] dimensão de plasticidade 

estrutural que a presença do sistema nervoso introduz no organismo” (p. 141). Em outras 

palavras, “[...] a dinâmica dos estados do sistema nervoso depende de sua estrutura” (p. 

142). 

 

[...] a história das interações de cada organismo resulta num caminho 

específico de mudanças estruturais – que constitui uma história 

particular de transformações de uma estrutura inicial, na qual o sistema 

nervoso participa, ampliando o domínio de estados possíveis (p. 141 e 

142). 
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 Os autores alertam para duas armadilhas possíveis: supor que o sistema nervoso 

funciona com representações do mundo, o que nos cega a possibilidade de explicá-lo a 

cada momento como um sistema determinado e com clausura operacional 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 149), ou seja, na verdade, o sistema nervoso está 

constituído de uma forma tal que “[...] quaisquer que sejam suas mudanças elas geram 

outras modificações dentro dele mesmo. [...] o sistema nervoso funciona como uma rede 

fechada de mudanças de relações de atividade entre seus componentes” (p. 183). A outra 

armadilha seria negar o ambiente circundante e supor que o sistema nervoso funciona no 

vazio e assim concluir que tudo é possível (p. 149). Eles esclarecem que o sistema nervoso 

participa dos fenômenos cognitivos de duas maneiras complementares: 

 

A primeira – e mais óbvia – ocorre pela ampliação do domínio de 

estados possíveis do organismo, que surge da imensa diversidade de 

configurações sensório-motoras que o sistema nervoso pode permitir. 

Essa é a chave de sua participação no funcionamento do organismo. 

A segunda se dá pela abertura do organismo para novas dimensões de 

acoplamento estrutural, ao possibilitar que ele associe uma grande 

diversidade de estados internos com a grande diversidade de interações 

em que se pode participar (MATURANA; VARELA, 2001, p. 195). 

 

 Nóbrega (2010), a partir de estudos de Varela, observa a analogia entre o sistema 

imunológico e o sistema nervoso e mostra que “[...] ambos se regulam e controlam as 

reações do corpo em relação ao ambiente” (NÓBREGA, 2010, p. 32). Os vínculos entre 

tais sistemas podem ser compreendidos pela percepção. 

 

 O senso do eu cognitivo é formado a partir de propriedades emergentes 

de todos os neurônios, com suas sinapses que decodificam sinais 

elétricos e químicos. O mesmo se dá no sistema imunológico, uma 

capacidade emergente de reconhecer a história do corpo e conviver com 

ela. [...] O sistema imunológico, ou a identidade do corpo, assegura uma 

autorregulação que não é determinada pela consciência ou pela 

identidade cognitiva cerebral. A conexão neuroimunológica contribui 

para a compreensão científica da sabedoria do corpo, presente em 

tradições fenomenológicas, do budismo e outras (p. 33). 

 

 Ao compreender a interação de nosso corpo com o meio e a forma como os nossos 

sistemas se autorregulam, fica clara a ideia de que o processo cognitivo está presente a 

todo momento em nosso dia-a-dia e, portanto, não se pode separar o fenômeno do 

conhecimento da experiência da vida cotidiana e das relações humanas. O conhecimento, 

portanto, implica subjetividade e responsabilidade. Além disso, esse processo está 
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também ligado às nossas emoções, sensações e percepções em relação ao meio e aquilo 

que nos acontece. Portanto, aqui, cabe apresentar um outro conceito com o qual trabalho 

ao longo desse trabalho, a ideia de experiência, segundo Bondía (2002): “[...] É 

experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar 

nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua 

própria transformação” (p. 25 e 26). Para chegar a essa pequena definição o autor percorre 

um longo caminho no qual critica alguns pontos da sociedade moderna, como o excesso 

de informação, de opinião e de trabalho. Ele nos diz também que a experiência pertence 

aos campos das: singularidade, irrepetibilidade, pluralidade (p. 16), finitude, corpo e vida 

(p. 25). 

 

Para entender o que seja a experiência, é necessário remontar aos 

tempos anteriores à ciência moderna (com sua específica definição do 

conhecimento objetivo) e à sociedade capitalista (na qual se constituiu 

a definição moderna de vida como vida burguesa). Durante séculos, o 

saber humano havia sido entendido como um páthei máthos, como uma 

aprendizagem no e pelo padecer, no e por aquilo que nos acontece. Este 

é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 

respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo 

como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber 

da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do 

sentido ou do sem-sentido do que nos acontece. (p. 27). 

 

Andrade (2012) critica a postura do observador que retira a si mesmo do fenômeno 

pesquisado, além disso não ser realmente possível, ela observa que essa postura exclui a 

sua responsabilidade sobre seus próprios estudos. Numa postura verdadeira e ética, o 

cientista considera a sua própria condição biológica e “[...] se responsabiliza por suas 

próprias ações, pois entende que a realidade possui uma dinâmica na qual todos nós 

participamos conjunta e ativamente de sua construção” (p. 105). 

 A autora evidencia a necessidade de uma postura mais humilde e crítica por parte 

do cientista, no sentido que ele questione os seus próprios métodos e sua objetividade, 

afinal o seu trabalho não é exatamente determinar verdades, mas investigar, questionar, 

conhecer e, portanto, exercer uma postura crítica, o que exige que o cientista admita uma 

certa “[...] dúvida que possa não nos fazer conhecer a realidade, mas sim nos fazer 

entender como nós mesmos traduzimos essa realidade” (ANDRADE, 2012, p. 105). Ao 

contrário, a postura tradicional, criticada pela autora consiste no observador “[...] para 

quem o ato de conhecer não, necessariamente, implica em reflexão, mas sim em uma 

recepção mecânica dos estímulos e informações recebidas, cabendo, desse modo, ao 
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organismo apenas sua adaptação ao ambiente ao qual está inserido” (ANDRADE, 2012, 

p. 109). Assim, ela nos diz que nossa percepção não é infalível, mas também não é um 

sistema mecânico que capta informações do ambiente e se adapta a ele. Somos, na 

verdade, possuidores de uma reflexão consciente (p. 110), um corpo consciente que faz o 

elo da consciência e do mundo. 

 

A verdadeira reflexão me dá a mim mesmo não como subjetividade 

ociosa e inacessível, mas como idêntica à minha presença ao mundo e 

a outrem, tal como eu a realizo agora: sou tudo aquilo que vejo, sou um 

campo intersubjetivo, não a despeito de meu corpo e de minha situação 

histórica, mas ao contrário sendo esse corpo e essa situação e através 

deles todo o resto (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 606). 

 

 Nóbrega (2005) afirma que somos corpos em movimento e que “A cognição 

emerge da corporeidade, expressando-se na compreensão da percepção como movimento 

e não como processamento de informações”. O movimento, por sua vez, “[...] tem a 

capacidade não apenas de modificar as sensações, mas de reorganizar o organismo como 

um todo, considerando ainda a unidade mente-corpo” (p. 606 e 607). Assim, a cognição 

não está na mente, pois a mente não é uma entidade separada do corpo e também não está 

localizada em algum lugar do corpo, ela é o corpo, o processo cognitivo se dá na 

corporeidade. 

 

Essa compreensão da percepção é possível porque os sentidos não são 

considerados janelas do conhecimento. Desse modo, embora o estímulo 

exista como estímulo, ou seja, embora o estímulo impressione os 

sentidos, oferecendo informações ao organismo, ele assume 

configurações variadas para cada acontecimento. Assim, a percepção 

não apenas decodifica estímulos, linearmente, mas reflete a estrutura do 

nosso corpo perante o entorno, em contextos múltiplos (NÓBREGA, 

2005, p. 607).   
 

 Segundo a autora, a experiência perceptiva liga o sujeito ao mundo, pois que “[...] 

a percepção não é uma representação mentalista, mas, sim, um acontecimento da 

motricidade”, é a vivência do corpo em movimento, criador de sentidos. A 

intencionalidade, por sua vez, “[...] não é algo intelectual, mas uma experiência da 

motricidade” (p. 607). E assim, também, a percepção exige reflexão “[...] o exame radical 

da nossa existência por meio do corpo em movimento” (NÓBREGA, 2005, p. 608). 

 

A constituição de um nível espacial é apenas um dos meios da 

constituição de um mundo pleno: meu corpo tem poder sobre o mundo 
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quando minha percepção me oferece um espetáculo tão variado e tão 

claramente articulado quanto possível, e quando minhas intenções 

motoras, desdobrando-se, recebem do mundo as respostas que esperam. 

Esse máximo de nitidez na percepção e na ação define um solo 

perceptivo, um fundo de minha vida, um ambiente geral para a 

coexistência de meu corpo e do mundo (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 

337, grifo do autor). 

 

A cultura moderna constituiu nossos costumes em função do conhecimento 

simbólico, racional e abstrato de forma totalmente apartada “daquilo revelado pelos 

sentidos humanos em sua plena acepção” (DUARTE JR., 2004, p. 126) e, assim, preteriu 

quase todo saber corporal. Assim, para que seja possível pensar a educação pelo viés 

estético é preciso que se considere o saber através de uma dimensão mais ampla e, para 

tanto, será imprescindível destacar  

 

[...] uma distinção entre o inteligível e o sensível, ou, em outras 

palavras, entre o conhecer e o saber. O inteligível considerado em todo 

aquele conhecimento capaz de ser articulado abstratamente por nosso 

cérebro através de signos eminentemente lógicos e racionais, como as 

palavras, os números e os símbolos da química, por exemplo; e o 

sensível dizendo respeito à sabedoria detida pelo corpo humano e 

manifesta em situações as mais variadas, tais como o equilíbrio que nos 

permite andar de bicicleta, o movimento harmônico das mãos ao 

fazerem soar diferentes ritmos num instrumento de percussão, o passe 

preciso de um jogador de futebol [...], ou ainda a recusa do estômago a 

aceitar um alimento deteriorado com base nas informações odoríficas 

captadas pelo nosso olfato. Conhecer, então, é coisa apenas mental, 

intelectual, ao passo que o saber reside também na carne, no organismo 

em sua totalidade, numa união de corpo e mente. Neste sentido, 

manifesta-se o parentesco consanguíneo do saber com o sabor: saber 

implica em saborear elementos do mundo e incorporá-los a nós (ou seja, 

trazê-los ao corpo, para que dele passem a fazer parte) (DUARTE JR., 

2004, p. 127). 

 

 Ainda como saber sensível o autor destaca o senso comum, como sendo a base de 

todo e qualquer conhecimento e uma forma de sabedoria na qual participam igualmente 

todos os sentidos humanos, sem a prevalência de um sobre o outro. Além disso, o autor 

registra “o preciso e original sentido do vocábulo organização, o qual se deriva de 

organismo, de órgão” (p. 128), ou seja, organizar está muito mais vinculado ao ato de 

vincular aos objetos uma ordem que se relaciona diretamente com nosso organismo e 

nosso corpo do que, como se pensa, atribuir um estado abstrato e exclusivamente mental. 

 Dessa forma, o autor mostra que o corpo é a medida humana do mundo, isto é, ele 

é a unidade e o princípio orientador, “[...] estando a linguagem básica que empregamos 
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cotidianamente eivada de referências ao nosso organismo e a seus processos perceptivos, 

mesmo que a tradição moderna tenha nos afastado de seus sentidos originais” (DUARTE 

JR., 2004, p. 128). Toda a sensibilidade que o corpo carrega consiste na fonte primeira de 

significações que vamos dando ao mundo, produzir sentido não é uma atividade 

exclusivamente intelectual, pois é a nossa sensibilidade que significa e interpreta: 

 Portanto, a separação entre corpo e mente é ilusória, vez que “[...] todo 

conhecimento, por mais racional e abstrato que seja, tem sua origem nos processos 

sensíveis do corpo humano, isto é, em nosso sentimento, na sua mais plena acepção” (p. 

131). A capacidade sensível é responsável por perceber e organizar estímulos do ambiente 

e do próprio organismo, assim, o sentimento é o processo cognitivo mais básico do qual 

decorrem os outros conhecimentos. 

 Essa pretensa separação entre mente e corpo, sujeito e objeto, é um erro simplista 

que desconsidera o organismo com suas funções sistêmicas, sua interação com o meio e 

com os outros organismos, as conexões e os movimentos pelos quais os elementos 

interagem na natureza, é assim que acontece com o corpo humano, na maneira em que 

vive e que aprende: 

 

[...] nossa modernidade veio primando por operar um apartamento entre 

corpo e mente, na esteira do pensamenro de Decartes, o que acabou por 

nos acarretar uma série de problemas, os quais culminam hoje na severa 

crise por que atravessa a nossa civilização. Tal crise, segundo já anotado, 

consiste, portanto, num estado de coisas que em boa medida decorre dessa 

maneira exclusiva de se conceber o conhecimento humano, maneira 

alicerçada na separação metodológica entre sujeito e objeto como 

decorrência da dicotomia corpo/mente (DUARTE JR., 2004, p. 130 e 131). 

 

 Ao invés de separação o que se verifica, na verdade, entre corpo e mente, 

sentimento e intelecto, é uma íntima relação. O que pode ser verificado no processo de 

efetuar escolhas, estas sempre são feitas com base nos sentimentos. Desta forma, pode-se 

afirmar que “[...] não há saber humano sem participação ativa consciente ou velada, de 

nossos processos sensíveis, processos esses tipicamente somáticos e peculiares à nossa 

encarnação” (p. 135). 

 Assim, a experiência estética tem um papel importante no desenvolvimento de 

nossa cognição, pois ao ativar a sensibilidade contribui “[...] na maturação e 

desenvolvimento do cérebro humano e em sua atuação perante a vida” (p. 135), pois a 

ficção, o mito e a imaginação, como forma de simular aquilo que não é, mas que poderia 

ser, é uma das principais ferramentas humanas para a construção do saber, uma vez que 
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ao se dirigirem à nossa sensibilidade e ao nosso corpo, nos possibilitam condições para 

sentir, interpretar e compreender o mundo e a realidade na qual estamos (DUARTE JR., 

2004, p. 135).  

Assim como as histórias, toda a arte humana é caminho para “[...] ativar em nós 

os mecanismos sensíveis de que somos dotados, na inteira extensão de nosso corpo” (p. 

136), o que podemos chamar de experiência estética, fenômeno humano que envolve 

abstrações e raciocínios, mas que “acontece primordialmente no corpo, colocando em 

funcionamento processos biológicos que têm a ver com isso que denominamos 

sentimento” (p. 136).  

O desenvolvimento saudável dessa vida sensível é o que dá base e sustentação à 

construção de todo e qualquer conhecimento inteligível, assim, devido à importância 

conferida ao aspecto estético do fazer educativo, cumpre aqui destacar alguns conceitos 

fundamentais para pensar a educação a partir desse viés: 

 

E assim, algo revoluto, o caminho que viemos trilhando, chega agora ao 

conceito de estesia, definido pelos dicionários como “faculdade de sentir”, 

como “sensibilidade” e, secundariamente, como “percepção do belo”. Na 

verdade, tal termo se apesenta hoje como irmão da palavra estética, tendo 

ambos origem no grego aisthesis, que significa basicamente a capacidade 

sensível do ser humano para perceber e organizar os estímulos que lhe 

alcançam o corpo. Mas, enquanto limitarmos atualmente a abrangência do 

conceito “estética”, de modo a compreender tão-só as questões ligadas à 

experiência da beleza e as discussões acerca da arte, a “estesia” diz mais 

de nossa sensibilidade geral, de nossa prontidão para apreender os sinais 

emitidos pelas coisas e por nós mesmos (DUARTE JR., 2004, p. 136 e 

137). 

 

 A partir desses conceitos podemos pensar a anestesia na qual vive a sociedade 

contemporânea, as pessoas têm se relacionado com o mundo restringindo-se apenas a uma 

visão instrumental e cientificista, fruto de um tipo de educação e de um certo modo de 

vida insensível, mecanicista e utilitarista. A sociedade se desenvolve, portanto, de um 

jeito incompleto, ignorando a sabedoria que vem dos sentimentos e do próprio corpo, pois 

“[...] grande parte do nosso agir cotidiano fundamenta-se nesse saber corporal básico, 

primitivo em sua origem, mas com enorme potencial para ser desenvolvido e lapidado, 

ou seja, educado” (DUARTE JR., 2004, p. 125). 

 Assim, com vistas na construção de sujeitos mais plenos, as experiências estéticas 

se mostram como possibilidades para integrar ao ser humano moderno a perspectiva dos 

modos sensíveis de se captar o real. A sensibilidade se faz no olhar, no ouvir, no degustar, 
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no cheirar, no tatear. Em níveis mais básicos, esses sentidos são trabalhados em contato 

com o mundo ao redor, de forma mais completa se for em contato com a natureza.  

Contudo, cumpre destacar o papel precípuo da arte na estimulação sensível, pois 

esta ocupa um lugar acima de todo esse estímulo estésico que a realidade oferece, a 

vivência artística nos coloca entre a experiência direta e a conceituação, possibilitando 

viver cada experiência em sua especificidade diante de um objeto ou situação. “O objeto 

artístico é sempre uma concretização do conceito, o desvelamento de um caso particular 

e único que jaz subsumido na generalidade de uma ideia ou abstração” (DUARTE JR., 

2004, p. 140). 

 Não se quer aqui travar um antagonismo entre o corpo e o intelecto, entre o saber 

sensível e o conhecimento científico, mas sim um diálogo em que seja possível perceber 

o quanto essas duas formas de conhecer se complementam e se fortalecem. As ideias de 

instrumentalidade e eficiência não se bastam em si mesmas, sendo indispensável o 

desenvolvimento da sensibilidade para a construção de uma ampla visão de mundo, para 

a formação de personalidades íntegras e criativas (p. 157). 

 O inteligível e o sensível vieram sendo compreendidos como setores separados e 

até incomunicáveis diante da forma reducionista da razão e dos preceitos do mundo 

moderno, mas os saberes sensíveis estão presentes em larga escala em nossa vida 

cotidiana de forma tão inerente que, muitas vezes, nem nos damos conta de sua 

importância e utilidade. “Movemo-nos entre as qualidades do mundo, constituídas por 

cores, odores, gostos e formas, interpretando-as e dela nos valendo para nossas ações, 

ainda que não cheguemos a pensar sobre isso” (p. 163). Estas cotidianidades são mais 

vividas do que pensadas, são, portanto, “o fundamento de nossa relação primeira com os 

fatos da vida” (p. 164). 

A construção do conhecimento é, portanto, análoga à constituição do ser, pois há 

uma troca constante do nosso ambiente interno com o nosso ambiente externo. Estar vivo 

é estar em constante construção de si mesmo e participar da elaboração da realidade e do 

mundo. Longe de ser um processo estático, tudo isso se faz num constante movimento 

que, aparentemente caótico, é uma troca de nosso ambiente interno com o externo, com 

a realidade ao redor, é a estesia do corpo, a comunicação sensível com o mundo. 

É por meio dessas reflexões que a presente pesquisa busca as relações do corpo e 

da sensibilidade com a questão da Educação Libertadora, a qual, segundo Freire (2014) 

parte da visão de tomar o ser humano enquanto sujeito da história e não como 

simplesmente coisas. Segundo o autor, o ser humano se difere dos outros animais devido 
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a sua capacidade de ter “não apenas sua própria atividade, mas a si mesmos, como objeto 

de sua consciência” (FREIRE, 2014, p. 122). Essa distinção demarca os campos de ação 

dos seres humanos nos espaços que se encontram. Enquanto o animal é a-histórico e 

fechado em si, o mundo humano é histórico, problemático e estimulante (p. 123). 

 

Si, para unos, el hombre es un ser de la adaptación al mundo (tomándose 

el mundo no sólo en sentido natural, sino estructural, histórico-cultural), su 

acción educativa, sus métodos, sus objetivos estarán adecuados a esta 

concepción. Si, para otros, el hombre es um ser de la transformación del 

mundo, su quehacer educativo sigue outro camino. Si lo miramos como 

una <<cosa>>, nuestra acción educativa se precisa en términos 

mecanicistas, de que lo resulta cada vez una mayor domesticación del 

hombre. Si lo miramos como persona, nuestro quehacer educativo será 

cada vez más liberador (p. 50). 

   

A partir dessa visão, Paulo Freire (2014) justifica a sua obra e a sua luta como um 

ato de amor em contraponto ao desamor contido na violência dos opressores. Essa 

pedagogia do oprimido deve ser “aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele” 

(p. 43) no processo em que os sujeitos buscam e lutam pela sua libertação e, assim, fazem 

da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos oprimidos. 

 A necessidade de uma educação libertadora vem, justamente, diante de uma 

situação histórica de opressão que se mostra nos vários níveis da vida humana. Freire 

(1973) nos fala do “ser mais” ou da permanente busca pela humanização como a 

verdadeira vocação humana. Esta ideia, consequentemente, traz consigo o seu contrário: 

a desumanização, ambas são possibilidades históricas do ser humano como ser inconcluso 

e consciente de sua inconclusão, mas somente a primeira é sua vocação verdadeira. A 

segunda, por sua vez, é uma distorção.  

 
A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua 

humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos 

que a roubam, é distorção da vocação do ser mais. É distorção possível 

na história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos 

que a desumanização é vocação histórica dos homens, nada mais 

teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou de total 

desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 

desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres 

para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a 

desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, 

destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a 

violência dos opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 2014a, p. 40 e 

41, grifos do autor). 
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Tais possibilidades, do ser mais e do ser menos, da humanização e da 

desumanização, são aspectos que explicam a existência como um risco permanente 

(FREIRE, 1973, p. 55), diante do qual estamos fortemente expostos na sociedade 

contemporânea, onde o modo de vida capitalista e a cultura de massa nos tornam 

dependentes do sistema, pois a sociedade é organizada para que nossa sobrevivência 

dependa da soberania do mercado, sem que seja possível perceber isso facilmente e muito 

menos possamos nos libertar dessa dependência. 

 

Uma das eficácias do poder arbitrário está em que, introjetado como medo, 

passa a habitar o corpo das pessoas e, assim, a controlá-las através delas 

próprias. Delas próprias ou, talvez mais rigorosamente dito, através delas 

como seres duais e ambíguos: elas e o opressor morando nelas (FREIRE, 

1994, p. 25). 

 

 Como será a educação que pode desencadear um despertar crítico? Como pensar 

uma pedagogia libertadora em uma realidade opressora, fruto de um passado histórico de 

colonização como o nosso? “O Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas às 

experiências democráticas” (FREIRE, 1967, p. 66) e, por isso, tamanhas são as marcas 

da dominação em nossos dias e a dificuldade de trilharmos um caminho para a assunção, 

por parte do povo, da responsabilidade social e política.  

 

O grande problema está em como poderão os oprimidos, que “hospedam” 

o opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, 

da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram 

“hospedeiros” do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua 

pedagogia libertadora. Enquanto vivam a dualidade na qual ser é parecer e 

parecer é parecer com o opressor, é impossível fazê-lo. A pedagogia do 

oprimido que não pode ser elaborada pelos opressores, é um dos 

instrumentos para essa descoberta crítica – a dos oprimidos por si mesmos 

e a dos opressores pelos oprimidos, como manifestação da desumanização 

(FREIRE, 2014, p. 43). 

 

Este está longe de ser um problema simples ou de fácil resolução, no entanto, é 

preciso conhecer e refletir sobre os aspectos e as características da opressão, os mitos que 

a alimentam, para que se possa pensar em libertação e em transformar a situação 

opressora. É preciso ademais perceber que a realidade objetiva não se transforma por 

acaso, esta é produto da História, que, como já dito, é ação humana.  

Os seres humanos são produtores da realidade “e esta, na “inversão da práxis”, se 

volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é 

tarefa dos homens” (p. 51). Para tanto, se faz necessária a reflexão crítica sobre a 
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realidade, portanto, “a questão não está propriamente em explicar às massas, mas em 

dialogar com elas sobre a sua ação” (FREIRE, 2014, p. 55), de forma que reflexão e ação 

não sejam dicotomizadas, mas que uma leve à outra em um movimento dialético. 

 É muito comum observarmos no fazer educativo da maioria das escolas, a relação 

educador-educando com um caráter fundamentalmente narrador, dissertador. Um 

discurso que fala da realidade como se fosse algo parado estático, compartimentado, ou 

mesmo algo totalmente alheio à experiência existencial dos educandos. Nessa relação o 

educador aparece como o sujeito real, cuja tarefa é “encher” os educandos com o conteúdo 

de sua narração que deve ser mecanicamente memorizados (p. 79). Isso, além de 

dicotomizar o ser humano do mundo, esvazia a palavra de sua dimensão concreta, de sua 

real significação. 

Diante disso, vê-se que uma Educação Libertadora passa sim por uma série de 

fatores estéticos: a linguagem, o ambiente, as relações entre as pessoas, a maneira de gerir 

o tempo e o uso dos espaços, a maneira de resolver conflitos e problemas, etc. Tudo isso 

é vivido pelo corpo, sentido pelas emoções e, portanto, é repleto de sensibilidade. Estar 

disposto, portanto, a romper com a educação bancária2 é ressignificar o entendimento de 

processo de construção do conhecimento e assim estabelecer novas relações com o mundo 

e com o modo de vida. 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 

com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens 

como seres vazios a quem o mundo “encha” de conteúdos; não pode 

basear-se em uma consciência especializada, mecanicistamente 

compartimentada, mas nos homens como consciência intencionada ao 

mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da 

problematização dos homens em suas relações com o mundo (FREIRE, 

2014, p. 94). 

 

Uma educação assim é feita a partir do pensar autêntico e não da ideia de doação 

do conhecimento, pois esta está embasada na crença no poder humano criador (p. 86). 

                                                           
2 Essa concepção “bancária” implica [...] aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens. [...] Sugere 

uma dicotomia inexistente homens-mundo. Homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os 

outros. Homens espectadores e não recriadores do mundo. Concebe a sua consciência como algo 

espacializado neles e não aos homens como “corpos conscientes”. A consciência como se fosse alguma 

secção “dentro” dos homens, mecanicistamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que irá 

“enchendo” de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o 

mundo lhe faz, e que vão sendo transformados em seus conteúdos. Como se os homens fossem uma presa 

do mundo e este, um eterno caçador daqueles, que tivesse por distração “enchê-los” de pedaços seus 

(FREIRE, 2014, p. 87). 
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Como nos afirma Freire (1996): “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (p. 22). 

O ambiente educativo é, portanto, o lugar do encontro de corpos que se 

constituem, de personalidades e identidades que se desenvolvem, por meio das relações 

intersubjetivas e das experiências vividas. Portanto, é também o lugar onde se desenvolve 

o saber sensível, sem o qual não há indivíduo autônomo, pois que é a partir de uma base 

emocional que se constrói as demais competências humanas, a intelectualidade, a 

capacidade de se relacionar, de lidar com os problemas que surgem, a curiosidade, a 

criatividade, a responsabilidade, etc. 
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CAPÍTULO 2  

A ESCOLA PROJETO ÂNCORA 

 

Neste segundo capítulo, descrevo principalmente as informações contidas nos 

documentos da EPA com algumas informações complementares dos dados da observação 

participante, das entrevistas e das informações contidas no site3 da escola, que 

disponibiliza vídeos e ainda outros documentos, quais sejam: Estatuto Social, Relatório 

Anual (2012-2013) e Carta de Princípios do Projeto Âncora. Busco compreender o 

funcionamento e a metodologia pedagógica da EPA através da observação participante, 

ou seja, da minha inserção no cotidiano da instituição. 

Meu primeiro contato com a escola, em fevereiro de 2014, foi quando fiz uma 

visita apenas para conhecer e me apresentar informalmente. Minhas atividades de campo 

começaram de fato em novembro de 2014 e desde então participei de uma assembleia, na 

qual me apresentei como pesquisadora à toda a equipe, de uma reunião da Comissão (em 

2015) que trata da recepção dos voluntários, visitantes e pesquisadores, onde, novamente, 

me apresentei e falei um pouco mais detalhadamente sobre a minha pesquisa.  

Meu primeiro dia na EPA se deu numa sexta-feira em que toda a Escola se 

preparava para a segunda Mostra de Projetos que aconteceria no dia seguinte, educadores 

e educandos preparavam os espaços para expor às famílias e à comunidade os projetos 

desenvolvidos no ano; assim registro minhas primeiras palavras no Diário de Campo: 

 

Conversei com o Educador 01 sobre como poderia se dar minha 

pesquisa na escola. Expliquei que eu pretendia fazer essa primeira visita 

para compreender, de forma geral, o funcionamento da escola e depois 

viria mais sistematicamente, no ano que vem, para ter uma ideia melhor 

do ciclo do ano letivo. O Educador 01 me falou que eles não 

trabalhavam com a ideia de ano letivo e que o próximo ano seria 

continuação deste. Ele também me explicou os trabalhos que estavam 

fazendo naquele dia, organizavam a escola e as salas para a 2ª Mostra 

de Projetos dos estudantes e educadores. Ele sugeriu que eu o 

acompanhasse e ajudasse nos trabalhos daquele dia, pois é essa a forma 

que eles costumam receber os voluntários e pesquisadores (Cotia, São 

Paulo, 14 nov. 2014). 
 

                                                           
3 http://projetoancora.org.br/index.php?lang=port 
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Acompanhei então as atividades do Educador 014 que trabalha com os núcleos de 

“desenvolvimento” (na EPA não há séries, nem turmas, nem anos, há núcleos), depois, 

ele me orientou a acompanhar a Educadora 02, no núcleo da “iniciação”, para que eu 

pudesse também conhecer os trabalhos naquela parte, onde estão as crianças menores e 

aquelas que estão chegando na escola. 

 Desde o primeiro dia, minha presença na EPA tem sido como uma observadora 

participante. No começo eu procurava apenas observar, mas os próprios educadores 

pediam que eu ajudasse em algo, os educandos, muitas vezes, também pediram ajuda para 

desenvolver alguma atividade, mas antes de auxiliá-los me preocupei sempre em pedir 

autorização para o educador responsável. Participei ativamente, também, de assembleias, 

círculos de diálogos, oficinas, ensaios da festa junina. Algumas vezes me coloquei no 

grupo sobre os assuntos discutidos, pois os educadores e educandos davam abertura, 

pediam minha opinião e também me convidavam a participar das atividades e 

brincadeiras. 

Essa experiência, ao meu ver, mostrou que a ideia de fazer tão somente observação 

era um resquício positivista de se fazer pesquisa, no qual se acredita num sujeito em si, 

anônimo, isento, neutro, distanciado e transparente que não devia interromper ou alterar 

a relação com seus objetos. Pelo contrário, em observação participante temos  

 

[...] um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador 

de uma situação social, com finalidade de realizar uma investigação 

científica. O observador, no caso, fica em relação direta com seus 

interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do possível, 

participando da vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a 

finalidade de colher dados e compreender o contexto da pesquisa. Por 

isso, o observador faz parte do contexto sob sua observação e, sem 

dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, assim como é 

modificado pessoalmente (MINAYO, 2007, p. 70, grifos meus). 

 

 Seria mesmo impossível apenas observar, sem nunca participar das práticas da 

EPA, pois ali o convívio é sempre interativo, participativo e dialógico. A escola recebe 

visitantes constantemente e são as crianças que recebem e apresentam o espaço da escola. 

O fazem com muita naturalidade, estão acostumadas com o fluxo de outros aprendizes 

que passam por lá, nunca parecem constrangidas com a presença de alguém diferente. Ao 

                                                           
4Utilizarei, doravante, o termo Educador ou Educadora e Educando ou Educanda, seguido de um número 

para me referir aos sujeitos da pesquisa. Escolhi não utilizar os nomes das pessoas para dar mais atenção 

ao fenômeno. 
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contrário, os educandos, em geral, se interessam pelas pessoas que chegam à escola, 

fazem perguntas, informam sobre as regras, etc. 

 

A filosofia que fundamenta a observação participante é a necessidade 

que todo pesquisador social tem de relativizar o espaço social de onde 

provém, aprendendo a se colocar no lugar do outro. Como já dissemos 

anteriormente, no trabalho qualitativo, a proximidade com os 

interlocutores, longe de ser um inconveniente, é uma virtude e uma 

necessidade (MINAYO, 2007, p. 70, grifos da autora). 

 

Em 2015, preocupei-me em continuar acompanhando e observando as atividades 

desses educadores e, naturalmente, o meu movimento foi ficando mais dinâmico e fui me 

deslocando pelo espaço de acordo com os acontecimentos. Por exemplo, quando havia 

alguma atividade relacionada à arte ou alguma assembleia, ou quando a Educadora 02 ou 

o Educador 01 estavam em alguma reunião em que eu não havia sido convidada ou, 

sozinhos, em horário de estudo, nesses momentos, eu procurava acompanhar as atividades 

de outros educadores. 

Dessa forma, a presente pesquisa teve como fonte de conhecimento a própria 

experiência vivida, por meio da observação participante, a coleta de informações junto 

aos documentos constitutivos da escola, os estudos bibliográficos, as entrevistas 

realizadas com educandos e educadores, sites e vídeos disponíveis na internet. Para 

registrar as experiências vividas utilizei: fotografias, vídeos, registros no diário de campo 

e gravações em áudio. 

 Tais recursos midiáticos dão mais riqueza de informações à descrição do Diário 

de Campo, ou seja, ao fotografar, filmar e gravar áudios, em alguns momentos da 

experiência, é possível registrar informações de forma rápida para, depois, retomá-las 

com mais tempo e atenção, exemplo disso são os registros fotográficos que fiz dos 

cartazes e informativos que ficam expostos nas paredes de todo o espaço escolar, são 

muitas informações que, durante a observação participante, não pude me ater, não havia 

tempo, as experiência eram muito dinâmicas. Também gravei o áudio de algumas 

reuniões e filmei momentos que considerei significativos. 

Por meio desses registros percebi momentos no fazer educativo da EPA em que a 

imagem fala por si: círculos de diálogos, o gesto de levantar a mão para falar ou pedir 

silêncio, a postura corporal de alguns educadores e educandos, etc. Registrei 

apresentações de teatro e dança, oficinas de música e também dinâmicas entre educandos 

e educadores em que vi ênfase no trabalho com o corpo.  
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A observação participante entrelaça a minha própria história com o fazer 

educativo da instituição. A aproximação com cada pessoa se dá de maneira diferente. 

Começo a fazer parte de uma enorme diversidade de experiências, cada momento e cada 

encontro são únicos. Às vezes a empatia com alguém é imediata, outras vezes acontece 

depois de um tempo de convívio, alguns contatos são mais impessoais, mas acontece que, 

em um dado momento, aquela relação que parecia fria se converte em encontro real, em 

olho no olho, em desabafo e escuta sensível. Como afirma Minayo (2007), “[...] essa 

construção mútua do pesquisador e dos pesquisados através da interação é analisada por 

vários estudiosos que ressaltam sempre a necessidade de levá-la em conta como um dado 

de realidade” (p. 74). 

A pesquisa registra uma história que é daquele grupo de pessoas, da qual eu fiz 

parte em um lapso de tempo, onde eu fui ao encontro da experiência com uma 

interrogação na cabeça e um diário de campo na mão, onde eu descrevi o fenômeno que 

eu vivi, o mundo vivido. O diário de campo passa a ser objeto de estudo, juntamente com 

os documentos da EPA, os quais li, reli, sistematizei alguns conceitos (APÊNDICE E) e 

descrevo aqui neste capítulo, em diálogo outras fontes do conhecer. 

 

2.1 A Escola da Ponte: contextualização e inspiração da ação pedagógica 

 

 A EPA é um gesto dentro de um movimento. Essa foi uma afirmação simbólica, 

pois não falo de nenhum movimento revolucionário e institucional, mas uso a analogia 

de um corpo que se movimenta num conjunto de gestos. A Escola da Ponte é, certamente, 

parte desse corpo que se move e inspira os movimentos da EPA, indicando alguns passos 

e direções, mas sem impor ou propor exatamente um modelo ou fôrma. Se assim fosse, 

estaria em direta contradição com aquilo que propõe: “projectos que se constroem, ao 

ritmo e à medida daqueles que neles participam, como um processo sujeito ao 

desenvolvimento de situações de reflexão participada e de compromisso” (TRINDADE; 

COSME, 2004, p. 60). 

 Assim, no contexto desse entendimento, desse grande movimento aberto, a Escola 

da Ponte se constitui numa experiência inspiradora para práticas educativas que se 

afastam do modelo bancário e buscam caminhos que levem ao desenvolvimento do ser 

como um todo, a conquista da autonomia e o exercício da cidadania. Essa busca traz 

reflexões que ressignificam muitos entendimentos no âmbito da educação, colocando em 
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questão “o que é educar, construir o saber, aprender e promover processos de influência 

educativa. Factores que pressupõem uma outra concepção de relação pedagógica, de 

organização do processo de ensino-aprendizagem e de exigência académica 

(TRINDADE; COSME, 2004, p. 60). 

 Além desse repensar filosófico e pedagógico, esses “gestos e movimentos” de que 

falo, se configuram também, e sobretudo, diante do aspecto político. A escola pública 

como um dos elementos constituidores do Estado-Nação e da ideia de Estado Educador, 

vem se desenvolvendo com base num voluntarismo político, centralizador e contando 

com o consenso social acerca da importância da educação e da forma de organização da 

escola. 

 

Nos últimos tempos, como é sabido, tem-se assistido a uma crise do 

próprio conceito de Estado-Nação e a uma quebra clara do consenso 

social em que se baseava o Estado Educador. Além disso, o 

crescimento extraordinário dos sistemas educativos e a 

complexificação da sua organização tornaram difícil a sua renovação e 

adaptação às necessidades do mundo actual. Os resultados alcançados 

ficam sistematicamente aquém das expectativas e a confiança na 

capacidade de os poderes públicos resolverem os seus problemas vem-

se reduzindo de maneira notória (BARROSO, 2004, p. 9). 

 

 Os governos, normalmente, respondem às crises com reformas e planificações, 

porém, boa parte das mesmas não saíram do papel ou sequer chegaram à sala de aula e ao 

cotidiano escolar. Em paralelo, tem-se desenvolvido também uma vertente neoliberal, que 

busca ajustar a educação às necessidades e aos interesses de mercado, defendendo que a 

modernização passa “[...] pela libertação da escola das mãos do Estado, pela 

empresarialização da sua gestão e pela introdução de um sistema de concorrência em 

que a satisfação do consumidor decide a sua rentabilidade e eficácia” (BARROSO, 2004, 

p. 10, grifos do autor). 

 Esses movimentos e gestos, de que são parte a Escola da Ponte, a EPA e também 

tantas outras, buscam questionar e criticar  

 

[...]  o carácter pretensamente neutro da introdução de uma lógica de 

mercado na educação, denunciando a sua ética perversa e a sua 

intencionalidade política e, por outro, por fazer da definição e regulação 

das políticas educativas um processo de construção colectiva do bem 

comum que à educação cabe oferecer, em condições de igualdade e 

justiça social, a todos os cidadãos (BARROSO, 2004, p. 11, grifos do 

autor). 
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 A Escola da Ponte é uma escola pública, localizada em São Tomé de Negrelos, 

concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, em Portugal, que desde de 1976 vem 

transformando sua prática educativa, buscando um sentido próprio na qualidade da 

educação que promove. “Enquadrada num paradigma de racionalidade emancipatório foi 

[...] desenvolvendo referenciais organizacionais, pedagógicos e metodológicos, 

construídos numa cultura reflexiva que instituiu internamente e que fundamentou e 

fundamenta a sua autonomia” (ESCOLA DA PONTE, 2013, p. 02). 

Tendo em vista o reconhecimento público da experiência, a instituição, em 2004, 

elaborou formalmente “[...] um estatuto que delimitava as fronteiras da autonomia que 

reivindicava, as quais na prática, já vinha assumindo e que, em diversos aspectos, estavam 

muito para além das que o próprio Decreto-Lei n.º 115-A/19985 consagrava” (ESCOLA 

DA PONTE, 2013, p. 03). 

 A Escola da Ponte celebrou com o Ministério da Educação um Contrato de 

Autonomia (ESCOLA DA PONTE, 2013) “[...] em 14 de fevereiro de 2005. Este contrato 

valida um modelo organizacional de escola pública não convencional, devidamente 

articulado com o projeto educativo e regulamento interno” (IGEC, 2013, p. 02). 

 Trata-se de uma experiência conhecida e reconhecida mundialmente, tanto pela 

forma inovadora e democrática da organização escolar quanto pela qualidade dos 

resultados obtidos, é o que mostra o Relatório da Avaliação Externa realizado pelo 

Ministério da Educação do Governo de Portugal no ano de 2013 através da Inspeção-

Geral Educação e Ciência: 

 

Em 2010-2011, comparando os resultados da Escola com os das 

escolas/agrupamentos que apresentam valores semelhantes nas 

variáveis de contexto, verifica-se que as taxas transição/conclusão dos 

4.º, 6.º e 9.º anos, bem como as percentagens de positivas na prova de 

aferição de matemática do 4.º ano, nas provas de aferição do 6.º ano, 

nas provas finais do 9.º ano e as médias das classificações nestas provas 

finais estão acima dos valores esperados. A percentagem de positivas 

na prova de aferição de língua portuguesa é o único indicador que não 

se encontra acima do valor esperado, situando-se em linha com este 

valor (IGEC, 2013, p. 02). 

 

 Além desse resultado acadêmico o relatório aponta aspectos que podem ser 

melhorados, como: o aprofundamento do projeto educativo na comunidade local, 

                                                           
5 Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, bem como dos respectivos agrupamentos. Disponível em: 

<http://www.fenprof.pt/?aba=27&cat=76&doc=156>. Acesso em: 02 out. 2015. 
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desenvolvimento de monitorização e partilha de informações com enfoque no percurso 

escolar dos estudantes, o estabelecimento de metas e prioridades de intervenções do 

projeto e o aprofundamento do processo de auto avaliação. O Relatório destaca ainda os 

pontos fortes: 

 

 O excelente clima e ambiente educativos vivenciados decorrentes 

de um modelo organizacional ancorado num projeto educativo que 

privilegia a educação para a cidadania e a promoção de 

competências sociais; 

 O trabalho cooperativo e colaborativo entre os alunos, num 

processo de desenvolvimento autonómico e de entreajuda, 

enquanto sujeitos ativos da aprendizagem e corresponsáveis pelo 

desenvolvimento do grupo; 

 A cultura de Escola inclusiva, consubstanciada em respostas 

educativas diferenciadas e adequadas ao ritmo e capacidades de 

cada aluno, no respeito integral pela diferença, promotora da 

realização dos alunos enquanto pessoas; 

 O entrosamento e coerência entre ensino, aprendizagem e 

avaliação numa lógica de autorregulação do percurso evolutivo 

dos alunos e de incentivo à aprendizagem; 

 A singularidade do projeto educativo sustentado numa visão 

democrática transversal a todos os órgãos e estruturas existentes 

associada a uma liderança com sentido estratégico e partilhada no 

respeito pelos valores matriciais do projeto; 

 A participação ímpar dos pais e encarregados de educação e dos 

alunos na vida do projeto; 

 A diversificação e otimização dos circuitos de informação e de 

comunicação interna, com impactos positivos na organização 

interna da Escola e na imagem que projeta para o exterior 

(TRINDADE; COSME, 2004, p. 57 e 58, grifos meus). 

 

Além desses aspectos destacados pelo referido relatório, Trindade e Cosme (2004) 

enfatizam que a ação educativa realizada na Escola da Ponte não acontece em função de 

apenas um dos elementos do contexto escolar, como professor, aluno, currículo, etc. Ao 

invés de polarizar ou opor professor e aluno, ensino e aprendizagem, saber popular e 

científico, exigência acadêmica e inclusão escolar, a ação educativa na Ponte trabalha a 

partir das relações que se estabelecem entre estes elementos e em função de um objetivo 

formativo, cuja centralidade no educando exige do educador uma postura protagonista, 

onde o ato de aprender ressignifica o ato de ensinar.  

Uma relação marcada pela tensão entre o saber cotidiano da criança e o 

conhecimento escolar, sem que haja a renúncia de um em face do outro (p. 58), o que se 

torna possível a partir de uma experiência de trabalho: 
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[...] (i) onde as crianças não são seres exteriores e estranhos ao processo 

de interpelação que conduz à construção do saber; (ii) onde os 

professores apoiam os alunos a confrontarem-se com informações 

relevantes e, eventualmente, a construirem outros significados acerca 

da realidade e da relação que estabelecem com a mesma, o que constitui 

uma condição incontornável para aceder ao património cultural 

disponível e aos instrumentos que este nos fornece; (iii) onde se entende 

o acto de aprender como um processo que se inicia a partir do confronto, 

quer entre a realidade objectivável e o conjunto de significados que cada 

um constrói acerca da mesma, quer entre as experiências pessoais e a 

estrutura das regras sociais pré-existentes e dos saberes já estabelecidos; 

(iv) onde não se dissociam as aprendizagens ditas instrumentais do 

processo de formação pessoal e social das crianças que frequentam 

aquela escola. É a partir deste conjunto de concepções e dos 

compromissos prévios que legitimam e configuram o acto de educar 

que a Escola da Ponte se define, quer como uma escola inclusiva, quer 

como uma escola curricularmente inteligente, quer como uma escola 

sem muros (TRINDADE; COSME, 2004, p. 59, grifos dos autores). 

 

 Tais concepções se configuram como princípios pedagógicos que remetem a uma 

reflexão política acerca dos sentidos e finalidades da educação escolar e colocam em 

cheque as dicotomias “[...] alunos - professores, [...] o acto de ensinar e o acto de aprender, 

[...] o saber do quotidiano e o património cultural ou a oposição entre a exigência 

académica e a inclusão escolar” (TRINDADE; COSME, 2004, p. 57). Questionar tais 

oposições nos remete também a refletir acerca das “condições pedagógicas a respeitar 

para que se possa definir uma escola como um contexto educativo democrático” (p. 58) 

e assim também a respeito do modo como: 

 

- se gerem os desafios que os conteúdos curriculares colocam aos 

alunos, sem iludir a importância e o valor formativo desse confronto e, 

igualmente, sem se iludir a singularidade do mesmo;  

- se envolvem as crianças na gestão das actividades e das tarefas 

escolares a realizar, condição que visa assegurar o funcionamento 

dessas actividades e, concomitantemente, constituir-se como uma 

oportunidade para promover o desenvolvimento das suas competências 

de autonomia;  

- se organizam as situações de apoio pedagógico envolvendo os 

professores (todos os professores trabalham com todos os alunos) ou 

as crianças, a partir do trabalho em equipa dos professores e das 

situações de colaboração e de tutoria entre os alunos;  

- se concebe e desenvolve um complexo dispositivo de meios de 

intervenção educativa que tanto pode servir para apoiar o trabalho de 

pesquisa, de estudo ou de resolução de problemas dos alunos, realizado 

individualmente, aos pares ou em grupo, como as aulas directas de um 

professor. Um dispositivo que se caracteriza pela sua funcionalidade 

face à necessidade de detonar as aprendizagens das crianças; 
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- se concebe o processo de avaliação, entendido como um dispositivo 

de pilotagem, útil, humano e educativo (TRINDADE; COSME, 2004, 

p. 57 e 58, grifos dos autores). 

 

 São muitas as diferenças entre a Escola da Ponte e a EPA, a começar que a 

primeira é uma escola pública e a segunda uma instituição filantrópica, a primeira é 

portuguesa e a segunda brasileira, há diferenças administrativas e culturais. Contudo, são 

as semelhanças que aqui interessam, são os passos consonantes que nos indicam 

movimentos e gestos que conciliam educação, cultura e democracia. 

 Ao buscar conhecer mais sobre a Escola da Ponte deparei-me com leituras que me 

fizeram ter a sensação de que estava lendo sobre a EPA. Isso porque as duas escolas têm 

muitos dispositivos em comum, os quais foram estabelecidos a partir da identificação 

com os princípios destacados acima, que ressignificam as relações pessoais na escola, a 

organização escolar, o uso do tempo e do espaço, a forma de avaliar, de formar e 

transformar, de construir a ação educativa e, sobretudo, a forma como cada um é visto e 

tratado, como sujeitos únicos e diversos e, por isso, a forma de aprender orienta a forma 

de ensinar. 

  

[...] Quando as crianças pesquisam, investigam e aprendem em grupo e 

as “mais dotadas” se responsabilizam pelo acompanhamento e o apoio 

à aprendizagem das “menos dotadas”... Quando as crianças, desde a 

iniciação, habituam-se a pedir a palavra para falar e habituam-se a ouvir 

os outros em silêncio e com a devida atenção... Quando as crianças que  

julgam saber mais ou ser mais capazes sentem-se coletivamente 

estimuladas a oferecer ajuda, e quando as que julgam saber menos ou 

ser menos capazes não se sentem inibidas de pedir ajuda... Quando as 

crianças, no debate diário, partilham coletivamente as suas angústias, 

os seus sonhos, as suas dúvidas, as suas opiniões, as suas propostas – e 

o fazem, sabendo que vão ser escutadas e respeitadas pelos demais... 

[...] Quando, todas as sextas-feiras, na Assembleia, as crianças refletem 

sobre os projetos e os problemas da escola e, solidariamente, procuram 

contribuir para a sua concretização e resolução... Quando as crianças, 

todos os anos, contratualizam com os adultos a sua carta de direitos e 

deveres... Quando as crianças, todos os dias, vivem o exemplo de 

entreajuda e de estreita e fraternal colaboração dos seus professores... 

Quando tudo isso e tudo o mais (que só visto) acontece num ambiente 

amigável e solidário de aprendizagem [...] (SANTOS, 2001, p. 15 e 16). 

 

 O relato acima se refere à Escola da Ponte, no entanto, poderia descrever também 

as ações que observei na EPA, portando, ainda que a intenção não seja multiplicar e 

implementar modelos, vejo que alguns dispositivos simples são possíveis e necessários à 

uma prática educativa que busca respeitar as idiossincrasias dos educandos e de seus 
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contextos sociais. Tais dispositivos como, por exemplo, um plano de aprendizagem a 

partir dos interesses dos educandos, o que o levará a pesquisar e investigar, ao invés de 

apenas ouvir passivamente conteúdos que não se relacionam com sua própria vida. 

Aproximar o conteúdo do estudo ao contexto do educando, possibilita ao estudante uma 

postura ativa e participativa, o que também acontece com a participação do mesmo na 

construção das regras da escola por meio do diálogo coletivo nas assembleias. 

 José Pacheco, ex-diretor e um dos idealizadores do projeto da Escola da Ponte, a 

partir de 2012, passou a colaborar com o Projeto Âncora e com a fundação da escola de 

ensino fundamental, a EPA. Em seu relato nos fala disso, que eu chamo de um gesto 

dentro de um movimento, ao relacionar as duas escolas. 

 

Então no Brasil, esta é a novidade, eu resolvi esquecer a Ponte. E 

sexagenário voltei à escola com uma Ponte no Brasil. Feita por 

brasileiros, sem o mínimo contributo da Ponte, é totalmente brasileira e 

tem a mesma estrutura e mesma organização de uma escola que rompe 

com a chamada escola prussiana ou tradicional (PACHECO, 2014, 

12:37 – 13:04). 

 

 Há no Brasil outras experiências inspiradas na Escola da Ponte, como a Escola 

Estadual Amorim Lima6, na cidade de São Paulo. Esses movimentos e gestos tendem a 

se expandir, haja vista a crise atual da educação que nos mostra que a escola precisa mudar 

e que o jovem de hoje não se adequa mais à organização escolar dos moldes do século 

XVIII. Aqui, neste trabalho, não poderia faltar essa contextualização, a relação da EPA e 

da Escola da Ponte que, apesar de não ser institucional e nem direta é, de fato, uma íntima 

sincronia de gestos, movimentos, ação e inspiração. 

  

Na Escola da Ponte (como no Projeto Âncora), compreendemos que 

cada criança é um ser único e irrepetível, e concebemos uma outra 

organização da escola, uma outra relação entre os vários grupos que 

constituem a equipe educativa. Passamos de objetivos de instrução a 

objetivos mais amplos de mediação em educação, numa escola que é 

uma formação social em que convergem processos de mudança 

desejada e refletida, um lugar onde conscientemente se transgride para 

libertar e repensar a escola. (EPA, 2013, p. 75, grifos do autor). 

 

 “Referência” (códigos 1.3.7; 3.3.1; 6.3; 8.1 e 8.2, APÊNDICE C) é uma palavra 

importante para designar a relação educador-educando na EPA e também da relação desta 

instituição com a Escola da Ponte, a referência é um elemento essencial do ato de educar 

                                                           
6 Site da Escola Estadual Amorim Lima: http://amorimlima.org.br/ 
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libertador, no qual se ensina, antes de tudo, através do exemplo, o educador é uma 

referência para o educando e também vice e versa, já que o educador também é sempre 

aprendiz.  

Não é fácil construir novas formas de fazer educação, pois que a maioria de nós 

tem a educação bancária como referencial do que seja educar, ensinar, aprender e do que 

seja uma escola ou um espaço educativo (códigos 2.1; 2.4.1 e 2.6.3, APÊNDICE C), 

porém, mesmo sem muitas referências, já que a base maior que nós temos é da educação 

convencional, a Escola da Ponte, a EPA e outras instituições vem construindo a 

experiência da Educação Libertadora, que é constituída de várias histórias de grupos que 

estão rompendo paradigmas, transformando valores e espaços, que estão criando o seu 

jeito de fazer educação de acordo com a comunidade e com as peculiaridades de cada 

grupo. 

Freire (2014b) fala de ação cultural, a cultura entendida dentro de relações e 

movimentos sociais dos seres humanos, ela não é estática, é constituída pelos “gestos das 

pessoas se esforçando nos grupos e no trabalho” (p. 86), é o que dá sentido às relações 

humanas. Segundo o autor, esse conceito foi necessário, pois ajudou a inovar os caminhos 

de acesso ao conhecimento e contribuiu para que o trabalho educativo ganhasse mais 

espaço. Freire (2014b) diz que: “[...] substituir o velho esquema educação-evasão-

exclusão; [...] supunha inovarmos o jeito de entender a cultura, mudar o jeito de 

compreender a realidade. Supunha também mudanças no espaço da escola [...]” (p. 86). 

Os gestos das pessoas nos grupos e nos trabalhos fazem parte da cultura, portanto, 

o fazer educativo é parte íntima disso. Esses gestos dão sentido às relações humanas, o 

que faz da educação um ato estético. A cultura, e também a escola, são repletas de 

elementos estéticos, o que instiga interrogações acerca dos aspectos sensíveis do 

fenômeno educativo.  

Freire (2014b) conta que a Educação Popular nasceu de um conjunto de 

pensamentos e atitudes, de conquistas e inovações dos espaços. A educação de adultos 

foi se tornando uma prática que não descuidou da cultura popular, e assim, não só através 

da cultura de livros e museus nascia essa cultura, mas da cultura que os movimentos 

populares fazem e criam em suas lutas. 

 

Esses grupos tinham seus movimentos, eles tinham suas pelejas e 

faziam suas experiências em educação. Aí é preciso não esquecer uma 

coisa: educação popular e mudança social andam juntas. Essa educação 

renovada transforma não apenas os métodos de educar. Transforma as 
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pessoas que são educadas em uma sociedade em transformação 

(FREIRE, 2014b, p. 86). 

 

 Muitos dos educadores que acreditam ou que lutam por uma Educação 

Libertadora já ouviram falar de experiências de alguns grupos. Sem dúvidas, Paulo Freire 

é um dos principais testemunhos sobre o pensamento e a prática de uma Educação 

Libertadora, seja nos títulos: “Pedagogia do Oprimido”; “Pedagogia da Autonomia”; 

“Educação como Prática da Liberdade”; ou “Educação Popular”, seja através de outras 

palavras e conceitos: “ser mais”, crítica, diálogo, tema gerador, etc. Paulo Freire nos falou 

de educação como transformação da sociedade, como ação e reflexão críticas, o que aqui 

neste trabalho escolho chamar de Educação Libertadora. 

 Toda essa história que envolve a trajetória de Paulo Freire e de vários outros 

pensadores, assim como as vidas de tantos educadores que participaram e construíram 

pensamentos e experiências, como a EPA e a Escola da Ponte, à medida em que o tempo 

passa, vai dando sentido e significado a uma educação que afirma e reafirma a liberdade, 

a responsabilidade, a autonomia, a comunidade, a humanidade, o “ser mais” e a vida. 

 

2.2 Informações básicas da EPA 

 

 Recebi os documentos da “Proposta de Transformação Vivencial” nos primeiros 

contatos que tive com a EPA, são oitenta e seis páginas que reúnem um conjunto de 

informações sobre a escola, na qual consta a história da instituição, endereço e contatos, 

a foto aérea do prédio, cujo centro é uma tenda de circo e se pode ver que o espaço é 

cercado por uma grande área verde. O documento traz as sessões “Quem somos” e “O 

que queremos” e uma listagem com a seguinte documentação: Carta de Princípios, 

Projeto Pedagógico, Minuta de Projeto de Lei, Base de Termo de Autonomia, 

Compromisso e Código, Regimento Escolar, Círculo de Estudos, Conceito de Autonomia, 

Comunidades de Aprendizagem e Bibliografia Básica (EPA, 2013, p. 03).  

 Cumpre esclarecer que ao longo deste trabalho há referências à escola tanto como 

EPA quanto Projeto Âncora. Isso ocorre, como veremos adiante no histórico da 

instituição, devido ao fato de que nem sempre o projeto foi uma escola, o mesmo surgiu 

como uma instituição filantrópica, onde as crianças iam no contra turno da escola e as 

pessoas da comunidade faziam atividades, e somente no ano de 2012 tornou-se uma 
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escola de ensino fundamental e médio em tempo integral. Por isso é muito comum as 

pessoas se referirem à escola apenas como Projeto Âncora. 

Há uma sistematização simplificada da prática pedagógica (FIG. 2) no Relatório 

de Atividades (EPA, 2012-2013), o qual define os espaços de aprendizagem como locais 

“[...] para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e críticas, que podem ser 

dentro ou fora da instituição” (EPA, 2012-2013, p. 16) e os núcleos como organização 

pedagógica que corresponde ao desenvolvimento da criança de acordo com sua conquista 

de autonomia (p. 16). 

O documento destaca alguns pontos fundamentais para explicar a proposta 

educativa e expõe o princípio da unicidade do educando, ou seja, o entendimento de cada 

criança é única e como “um universo em permanente desenvolvimento” (EPA, 2012-

2013, p. 16), esse princípio também aparece no item 9.1 do Projeto Pedagógico da escola 

(EPA, 2013, p. 23), ele significa que cada criança terá respeitados os seus interesses e a 

sua forma e tempo de aprender. Isso define como se constrói o Projeto de cada criança no 

âmbito da referida proposta pedagógica: 

 

É construído a partir de interesses, sonhos ou desejos da criança. Para 

desenvolver seu projeto, a criança faz um registro do que quer, o que já 

conhece, o que precisa conhecer, quais recursos necessários, quem 

poderá ajudá-la, como avaliar os resultados e compartilhar as 

descobertas. O mundo a sua volta serve para aquisição de saberes e 

desenvolvimento de competências essenciais (EPA, 2012-2013, p. 

16). 

 

 Cada criança tem um tutor (ou tutora), que é um dos educadores da EPA, e nesse 

processo, ele (ou ela) exerce o papel de “mediador entre o educando, a família, a 

sociedade e a escola” (EPA, 2012-2013, p. 16), acompanhando permanentemente o 

educando. Os tutores elaboram, junto com a criança, o Currículo Subjetivo de cada 

tutorando de acordo com os seus sonhos, desejos e objetivos, para isso, eles se norteiam 

também pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Assim, são elaborados os 

Roteiros de Estudos e Aprendizagem, do qual decorrem os planejamentos de atividades, 

a cada 7 ou 15 dias, o educador e a criança traçam planejamentos onde são definidas as 

atividades que deverão ser desenvolvidas pelo educando neste período, considerando seus 

interesses e projetos. O tutor deverá verificar as competências desenvolvidas em cada 

atividade em relação aos objetivos gerais do PCN (p. 16). 
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 Outro ponto chave da prática pedagógica são as atividades em grupo, por meio 

das quais se exercita a cidadania, uma vez que “os educandos são parte ativa das decisões 

e resolução de questões, conflitos e problemas [...] As decisões tomadas em grupo e por 

consenso nas assembleias de estudantes têm autoridade efetiva nas normas da 

instituição”. Além disso, “os educandos formam grupos de responsabilidade para acionar 

as melhorias e transformações necessárias” (EPA, 2012-2013, p. 16), ou seja, eles 

participam da manutenção e dos cuidados com os materiais e os espaços da escola. O 

Educando 03 fala das oficinas que participa na EPA e acaba citando também a matemática 

e o grupo de responsabilidade dos materiais da quadra: 

 

Eu participo da oficina de circo, de futebol, eu sou, não é bem como 

uma oficina, mas sim como um grupo de responsabilidade sobre os 

materiais da quadra e... deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma 

coisa... e de matemática e só (código 4.3e, APÊNDICE D). 

 

  As avaliações no contexto da EPA se dão de forma continuada, formativa e 

dinâmica:  

 

O trabalho do educando é supervisionado permanentemente pelos 

educadores e, em especial, por seu tutor. A cada dia, o educando faz sua 

autoavaliação, permitindo que ele tome consciência, a cada momento, 

do que já sabe, do que é capaz e de como poderá melhorar, tornando-se 

protagonista de sua aprendizagem (EPA, 2012-2013, p. 16). 

 

 Esses elementos são colocados pelo documento de forma cíclica (FIG. 2), dando 

ação e movimento à prática pedagógica que é norteada pelos valores da escola, por uma 

multirreferencialidade teórica e pela legislação em vigor referente à infância, juventude e 

educação. Tais pontos serão melhor aprofundados e compreendidos nos tópicos seguintes. 
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Figura 2- Esquema simplificado da prática pedagógica da EPA. Fonte: Relatório de Atividades 

(EPA, 2012-2013, p.16).  

 

 Essa breve descrição mostra alguns elementos essenciais da prática educativa da 

EPA e consegue revelar o caráter dinâmico e o movimento dessas ações, que não é linear, 

não tem exatamente um começo e um fim, mas se integram numa concepção complexa 

de diversos elementos que se relacionam de forma dinâmica, orgânica e organizada, mas 

sem ter exatamente um padrão. É uma organização que permite as mudanças e 

imprevisibilidades, tendo como princípios de ação e movimento os valores humanos 

basilares elaborados pela comunidade escolar e reafirmados a cada ano. 

 O espaço de aprendizagem é dentro e fora da escola, não há divisão das crianças 

por faixa etária, não há séries, turmas e anos, mas sim núcleos, grupos de crianças de 

diferentes idades e estágios de aprendizados, o que nivela os núcleos é o desenvolvimento 

da autonomia. Boa parte do diferencial da EPA se dá pela quantidade de elementos de 

sua prática que são voltados para as atividades em grupo e pelo estímulo ao protagonismo 

de cada pessoa em seu processo e sua aprendizagem. As avaliações também vão por esse 

caminho, passa pela autoavaliação e por uma série de momentos que fazem da avaliação 

um elemento contínuo.  

 Adentrar o Mundo Âncora é entrar em contato com uma série de novas palavras 

ou expressões, com novos elementos e mecanismos, com jeitos diferentes de lidar com a 

Educação, com as relações humanas e com o conhecimento. É renovar valores humanos, 

ressignificar o entendimento de diversos padrões e conceitos concernentes à educação, é 

a possibilidade de mudar a forma de ver o fenômeno educativo. 
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 Espaço de aprendizagem, unicidade do educando, projeto da criança, núcleos, 

currículo subjetivo, roteiro de aprendizagem, assembleia, valores, autoavaliação, etc. 

Todas essas palavras são características de um modo de ser revelado no fenômeno 

observado na EPA. O mundo que essas palavras apresentam foi investigado em seus 

significados e sentidos, outras palavras, expressões e conceitos se revelaram durante o 

desenvolvimento da presente pesquisa, foram organizados, relacionados e reorganizados, 

num fazer investigativo também dinâmico, que buscou na fenomenologia a 

fundamentação da atitude de pesquisar, da forma de organizar as informações e da 

maneira de interpretação dos dados. 

 

2.2.1 Histórico e características da comunidade em que a escola se insere 

 

A EPA está localizada na cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo. 

Segundo os documentos da Proposta de Transformação Vivencial (EPA, 2013, p.02), em 

1995, teve início o “Projeto Âncora Pelos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso”, com 

diversas atividades oferecidas junto à comunidade. Até o ano de 2011, o trabalho foi 

realizado na área de Desenvolvimento Social e foram atendidas mais de 6000 crianças e 

adolescentes. De acordo com o documento, hoje, muitos desses jovens voltam para dizer 

o quanto o projeto foi importante em suas vidas (p.02).  

 

Em 1996, a entidade passou a atender também adolescentes em 

atividades de circo, esportes, oficinas de artes plásticas, teatro, música, 

acompanhamento escolar, inglês, informática, dança, entre outras. 

Cursos profissionalizantes pontuais foram oferecidos desde 1988 para 

os jovens a partir de 15 anos. E há dois anos também os idosos passaram 

a ser atendidos em aulas de ginástica, curso de mosaico e integração 

com os adolescentes (EPA, 2013, p. 17). 

 

A partir de 2012, o Projeto Âncora tornou-se também escola de Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, tendo a sua primeira autorização de funcionamento publicada no 

Diário Oficial de 15 de dezembro de 2011 (portaria 1067/00016/2011), desde então 

atende cerca de 300 crianças e jovens e continua oferecendo atividades para a 

comunidade, buscando, assim, valorizar uma convivência harmônica e democrática 

(EPA, 2013, p.03).   

O Projeto Político Pedagógico (PPP), junto com a criação da escola, nasceu da 

necessidade de o Projeto Âncora, enquanto entidade filantrópica que oferecia serviços de 
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proteção social básica às crianças e adolescentes da região, participar mais efetivamente 

da formação global dos educandos, oferecendo educação infantil e ensino fundamental. 

O “Projeto Âncora Pelos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso foi criado pela 

iniciativa do empresário Walter Steurer e sua esposa Regina Machado Steurer, que 

construíram e mantiveram o projeto nos primeiros anos. Em março de 2011 o senhor 

Walter Steurer faleceu, deixando o sonho de criar a Escola de Ensino Fundamental, 

portanto “A Escola Projeto Âncora é, também, uma homenagem a esse homem que doou 

recursos e 15 anos de sua vida para dar oportunidades às crianças e jovens pobres da 

região onde morava” (EPA, 2013, p. 17). 

Em 2012 a escola passa a oferecer escolarização correspondente à Educação 

Infantil e ao Ensino Fundamental I e em 2013 oferece ensino correspondente ao Ensino 

Fundamental II. Assim, em seus princípios, a EPA se compromete com princípios e fins 

da Educação Nacional, com os objetivos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

previstos na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB nº 9394/96 de 20 de dezembro), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, para o Ensino Fundamental, para a Educação Especial 

e para a Educação das Relações Ético-Raciais, bem como as demais normas aplicáveis, 

em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (EPA, 2013, p. 17 e 18). 

No item 6.1 do PPP há uma contextualização da Escola e da Comunidade, que 

traça um perfil desta como sendo constituída por famílias das classes populares, cujos 

pais e mães trabalham “na indústria, comércio e no mercado informal como manicures, 

pedreiros, diaristas, faxineiras e chegam a passar mais de 12 horas fora de casa longe dos 

filhos” (p. 21).  

Segundo o documento, a região é composta de residências, comércios e indústrias, 

tendo sido ocupada durante as duas últimas décadas por pessoas oriundas da Capital em 

busca de áreas verdes, o que acarretou no desmatamento da região e do desaparecimento 

de sítios e chácaras, dando lugar aos condomínios de alto e médio padrão em meio as 

áreas populares.  

Há postos de saúde municipais de pequeno porte, escolas estaduais e municipais 

que atendem a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. Há também Escolas 

Técnicas (ETEC). A região conta com uma rede de escolas particulares que atende à 

demanda de Ensino Básico e Ensino Superior e possui, também, centros comerciais e 

Shopping Centers voltados à classe nobre. 
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A violência e a pobreza marcam a região, sendo dois os principais 

bairros – Cohab Raposo e Jardim Recanto Suave. Faltam empregos e 

áreas de lazer. O atendimento comercial voltado às famílias de baixa 

renda é bastante presente, havendo grande quantidade de 

estabelecimentos como padarias, farmácias, pequeno comércio em 

geral, além de muitos bares e botequins; porém não há uma só livraria 

ou centro cultural. A região é bem servida quanto ao aspecto religioso 

havendo na maioria dos bairros igrejas protestantes, católicas e terreiros 

de umbanda e candomblé entre outros (EPA, 2013, p. 21). 
 

 

A comunidade tem boa rede de abastecimento de água, mas não conta com rede 

de esgoto, a maioria das ruas é asfaltada e há serviços de eletricidade, telefonia e correio. 

Houve uma melhora na quantidade de transporte nos últimos anos, devido ao aumento 

das empresas de ônibus e transporte alternativos, mas esse serviço não vem satisfazendo 

a comunidade, pois a maioria das linhas funcionam lotadas e não oferece segurança e 

conforto aos usuários. O problema se agrava com os congestionamentos do trânsito, 

principalmente na Rodovia Raposo Tavares, única via que liga Cotia à cidade de São 

Paulo (EPA, 2013, p. 21). 

 

2.2.2 Características do espaço escolar 

 

A escola tem um ambiente privilegiado, pois é amplo e abundante em árvores e 

áreas verdes, onde, em cada canto, estão dispostos bancos e mesas, lugares convidativos 

para estar e conversar, ler, meditar ou simplesmente contemplar o ambiente. “O espaço 

construído para acolher as crianças e jovens teve como orientação ser um espaço lúdico, 

bonito e de qualidade, para exercer sua função educativa” (EPA, 2013, p. 17). 

Dentre esses espaços estão dispostos prédios, onde ficam as salas de estudo, a 

coordenação, a secretaria, os almoxarifados, as cozinhas (há uma no refeitório, outra no 

espaço do núcleo de iniciação e outra no espaço da secretaria e coordenação), o refeitório, 

os banheiros, o atelier de mosaico, as salas de dança e música, as bibliotecas (uma na 

iniciação e outra no desenvolvimento), a casa que recebe visitantes e a quadra. Além 

desses prédios há, no espaço aberto, a pista de skate, o parque e a tenda de circo que é o 

centro do espaço da escola (FIG. 3). 
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Figura 3- Foto Aérea da EPA. Fonte: Proposta de Transformação Vivencial (EPA, 2013, p.02). 

 

O Relatório de Atividades (2012 – 2013) afirma que: “O Projeto Âncora foi criado 

com a missão de ser um espaço para a aprendizagem, exercício e multiplicação da 

cidadania. Para isso, até mesmo o projeto urbano e arquitetônico foi pensado a fim de 

oferecer as condições a essa prática” (p. 04). 

 

Desde que foi fundado, o Projeto Âncora foi projetado para ser uma 

cidade educadora, no sentido de ser um espaço para vivência e 

formação na própria cidadania. No centro do terreno, está localizado o 

circo que, assim como nas cidades, representa o centro, praça, ágora, 

local de reuniões, encontros e espetáculos (EPA, 2012 – 2013, p. 18). 

 

O PPP descreve a EPA quanto aos seus espaços e informa que a escola possui uma 

área arborizada de doze mil metros quadrados, com espaços de jardinagem bem cuidada 

e pequenos animais livres. Todos os lugares são pensados como espaços de 

aprendizagem, assim, cada mesa embaixo se uma árvore pode ser um espaço de estudo 

para os estudantes já autônomos, que podem usufruir de estar em contato com a natureza 

sem o acompanhamento de um adulto. “A distribuição dos prédios e seus mobiliários 

também favorece a dinâmica de aprendizagem, bem como os recursos materiais e 

pedagógicos” (EPA, 2013, p. 22). 
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Desde a primeira vez que estive na EPA me chamou a atenção o fato de que o 

centro da escola é um circo, além disso, as informações expostas nas paredes de todo o 

espaço dão a dimensão das atividades que ali acontecem (FIG. 4): oficinas de artes 

circenses, arco e flecha, jogos africanos, esgrima, atletismo e iniciação em lutas.  

 

 

Figura 4- Cartazes nas paredes informando combinados, oficinas, grupos de ajuda, objetivos do 

PCN, quadro de atitudes, horários, etc. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

Os espaços são amplos e, por isso, favorecem os movimentos, os encontros. Há 

um grande atelier de mosaico e os muros e paredes da escola são decorados com essa 

arte, expressam os valores do projeto, o mapa do Brasil e os elementos da natureza (FIG. 

5).  
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Figura 5- Detalhes da decoração dos espaços externos da EPA e à direita acima o atelier de 

mosaico. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

As salas de estudos também são amplas, com mesas e cadeiras organizadas em 

grupos, prateleiras com diversos livros e jogos educativos ao dispor, há avisos nas paredes 

a respeito da organização dos espaços, horários de atividades, conteúdos de estudos e das 

janelas de vidro vê-se os jardins (FIG. 6). 

 

 

Figura 6- Salas de estudos, à esquerda núcleo do desenvolvimento e à direita sala da 

consolidação. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 
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A biblioteca (FIG. 7) parece bem equipada, com computadores disponíveis para 

pesquisas e uma grande quantidade de livros, também há mesas grandes, avisos nas 

paredes que orientam quanto à organização do espaço e amplas janelas que mostram as 

árvores que rodeiam o prédio.  

 

 

Figura 7- Atividade de contação de histórias na biblioteca. Fonte: fotografia produzida pela 

pesquisadora. 

 

O refeitório (FIG. 8) é outro espaço bastante amplo, onde não há paredes como 

divisórias, a cozinha fica à mostra, apenas se divide o espaço das mesas por um balcão 

onde as pessoas se servem. Duas das paredes que delimitam o refeitório são vidraças, o 

que favorece a luminosidade e oferece vista para a mata de um lado e para o pátio da 

escola de outro. As mesas para refeições são grandes, o que favorece a comunhão no ato 

de se alimentar.  

No almoço, todos os dias, além do arroz branco, tem também arroz integral, há 

opção vegetariana e sempre há saladas e legumes. Constantemente integram as atividades 

na horta com a da cozinha, as crianças estão envolvidas na limpeza e na ação de servir o 

lanche, pois participam de grupos de responsabilidade. Como todas as ações são refletidas 

e avaliadas, através dessas atividades eles aprendem sobre alimentação saudável, 

responsabilidade e sustentabilidade. 
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Figura 8- Refeitório da EPA. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

No pátio central da escola há uma quadra coberta, uma pista de skate, diversos 

jardins e áreas de convivência, o espaço do circo e ruas onde crianças, educadores e 

visitantes estão sempre transitando (FIG. 9). 

 

 

Figura 9- Pista de skate à esquerda e à direita crianças estudando música na área verde. Fonte: 

fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

Além desses espaços, devo ressaltar ainda, as salas de dança e de música, ambas 

bem equipadas, e o espaço da iniciação (FIG. 10), onde as crianças começam o seu 

percurso educativo na EPA e onde acontece a educação infantil: há um mezanino de 

leituras, uma outra cozinha, um parque ao ar livre, sala de alfabetização, sala de pesquisa, 

as mesas e cadeiras também são organizadas em grupos e os espaços são amplos. No 

entanto, de acordo com a Educadora 07, quando chove, o espaço torna-se pequeno, pois 

há muitos espaços abertos. 
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Figura 10- Espaços do núcleo da iniciação: à esquerda uma das salas de estudos e à direita o 

parquinho. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

Por todo espaço da escola há informações sobre organização, a escala dos grupos 

que ajudam na hora do lanche, listagem das atitudes, etc. Grande parte desses avisos estão 

em cartazes elaborados pelos estudantes. Também ficam expostos nas paredes os 

trabalhos de artes dos educandos, as palavras que são trabalhadas nas oficinas de 

alfabetização e outras informações sobre as pesquisas realizadas (FIG. 11).  

 

 

Figura 11- Combinados e regras 

Da esquerda para a direita: trabalhos de artes produzidos pelos educandos e expostos na II 

mostra de projetos de aprendizagem, em nov. 2014; combinados e regras afixados no quadro da 

sala do núcleo do desenvolvimento; responsabilidades dos educandos com a limpeza da sala do 

núcleo de iniciação; à direita acima um desenho feito por um educando pedindo silêncio na sala 

de pesquisa; e abaixo a escala dos educandos que apresentam a escola para os grupos que 

agendam visitas. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

Em diversos pontos da escola há lixeiras de coleta seletiva e caixas para descartar 

pilhas usadas. Nos espaços abertos também se vê caixotes onde são plantados alfaces e 
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os temperos das pesquisas realizadas sobre plantio, no ano de 2015 foi feita na escola uma 

horta orgânica em forma de mandala (FIG. 12). 

 

 

Figura 12- À esquerda o viveiro de mudas, acima a horta mandala, abaixo a coleta seletiva e à 

direita o papa pilhas. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

Os espaços cumprem um papel importante no processo de desenvolvimento da 

autonomia dos educandos. Na reunião da comissão de recepção de voluntários, dia 11 de 

março de 2015, o Educador 13 afirmou que algumas crianças precisam da presença 

constante do educador, por isso as salas de estudo, um espaço delimitado para esse 

acompanhamento. No entanto, as crianças podem estudar em qualquer lugar, desde que 

tenham autorização e um sentido nisso. 

Posso testemunhar a influência do espaço da escola na experiência das pessoas, o 

espaço é grande e amplo o que nos coloca em movimento, de uma sala para o refeitório é 

uma caminhada, para ir ao banheiro, outro percurso, onde há sempre encontros e contato 

com a natureza e o céu aberto. A maioria das salas têm mais de uma porta e saída para as 

áreas verdes, por mais que, muitas vezes, elas fiquem fechadas, dão conexões para outros 

lugares e são fontes de luz e do verde das plantas. É muito sugestivo para sentar, ler, 

conversar ou apenas contemplar. A escola é cheia de ruas, caminhos e atalhos, as salas e 

prédios são acolhedores e confortáveis, parecem casas e o espaço todo uma comunidade. 

 

2.2.3 Objetivos e princípios da Escola Projeto Âncora 
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No subtítulo "o que queremos", da Proposta de Transformação Vivencial, são 

apresentados quatro objetivos, quais sejam: "ser uma escola pública autônoma; ampliar o 

projeto para o Ensino Médio, em 2014, com ensino técnico-profissional integrado, fundar 

Comunidades de Aprendizagem e constituir um núcleo de Transformação Vivencial" 

(EPA, 2013, p. 03).  

O documento segue com orientações para que seja possível firmar um convênio 

entre a EPA e outras escolas que estejam dispostas a transformar suas práticas 

pedagógicas através do tempo de “Transformação Vivencial”, não convém aqui 

aprofundar neste tema, mas vale destacar os princípios que orientam a passagem de 

modelos de formação para modelos de transformação segundo o documento (p. 05): 

 

 A teoria não precede a prática; 

 Àquilo que é novo não deverão ser aplicados raciocínios dedutivos; 

  O modelo de formação de professores deverá ser isomórfico com o 

modelo de trabalho escolar, porque o modo como o professor aprende 

é o modo como o professor ensina;  

 O participante é um potencial mediador, não o destinatário da 

formação, sendo a transformação, simultaneamente, pessoal e social, 

um processo de reelaboração cultural;  

 Um projeto de transformação não visa o professor-objeto, mas o 

educador enquanto sujeito integrado num coletivo de projeto; 

 Visa a criação de comunidades de aprendizagem [...] (EPA, 2013, 

p.05).  

 

 O documento justifica o projeto ante o baixo aproveitamento e a falta de sentido 

para aprender dos estudantes, dado que se verifica nos resultados das avaliações 

sistemáticas da escolarização pública brasileira, e aponta as políticas educacionais 

errôneas e uma epistemologia falida como causas desses problemas. Diante disso, destaca 

a necessidade de "[...] criar alternativas (tantas quantas forem as escolas), que permitam 

erradicar fenômenos geradores da crise que afeta a instituição escolar: o analfabetismo, a 

defasagem, a exclusão" (p.06). 

 No texto sobre a justificativa, metodologia,  objetivos gerais e específicos da 

Proposta de Transformação Vivencial, destacam-se alguns pontos como, por exemplo, a 

ênfase em ações que construam coletivamente o Projeto Político Pedagógico da escola e 

o trabalho de formação dos profissionais no sentido de haver uma circularidade entre as 

práticas pedagógicas e o conteúdo do PPP. Outro ponto de destaque é " [...] o pressuposto 

de que é possível uma educação de excelência para TODOS" (p. 08). Há ainda uma 

menção aos fundamentos teóricos da proposta, a saber:  
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Propomos uma alternativa a um modelo epistemológico incapaz de 

operar mudança e melhoria das práticas educacionais. A modalidade de 

Transformação Vivencial acolhe propostas de Paulo Freire, de Lauro de 

Oliveira Lima e de outros educadores brasileiros, e estabelece coerência 

com os valores presentes no Projeto Âncora e a sua carta de princípios. 

Desenvolve práticas de eco-sustentabilidade, de estímulo ao espírito 

inventivo e criação de soluções novas, bem como de responsabilidade 

social, princípio ético que nos diz que tudo o que for inovado o deva ser 

para benefício coletivo (EPA, 2013, p. 07). 
 

A Carta de Princípios, contida na documentação da Proposta de Transformação 

Vivencial, revela o desejo de acabar com as barreiras que nos separam e nos classificam: 

“Visamos um ideal quase perdido de educação: aprender sem paredes, no convívio 

sincero com outros” (p.12). 

Os objetivos da escola aparecem no PPP fundamentados na legislação brasileira, 

na Constituição Federal, na Declaração Universal dos Direitos da Criança e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, assim, de forma geral, objetiva “[...] promover o 

crescimento do educando em todos os aspectos: físico, mental, intelectual, emocional, 

afetivo, psíquico, para que ele possa interferir, atuar e transformar o seu meio, na 

perspectiva de promoção do ser humano” (EPA, 2013, p. 20).  

No item sete do PPP temos as ações e metas da Escola Projeto Âncora, como se 

seguem: 

 

a) Em conjunto com toda a comunidade escolar, estabelecer as estratégias 

necessárias ao desenvolvimento do trabalho em planos de periodicidade 

quinzenal;  

b) Compor equipe por educandos, pais, educadores e demais envolvidos 

com a educação para a organização do trabalho, tendo como centro o 

educando;  

c) Promover prática educativa que viabilize o saber, os valores da 

autonomia, da solidariedade, da responsabilidade e da democracia e 

envolver e integrar a comunidade quanto aos princípios norteadores da 

escola, com vistas a uma participação ativa;  

d) Organizar espaços físicos, projetos de estudos adequados à proposta 

pedagógica e filosófica da escola; unificação de linguagens didáticas;  

e) Confiar aos pais a corresponsabilidade das ações da escola, 

encarregados, portanto de promovê-la e defendê-la;  

f) Se constituir numa lógica predominantemente pedagógica de 

afirmação e consolidação do Projeto Pedagógico e não de representação 

corporativa de quaisquer setores ou interesses profissionais;  

g) Favorecer aos educandos que sejam eles próprios, responsáveis pela 

organização e manutenção das instalações e dos recursos materiais 

disponíveis;  
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h) Priorizar a participação dos educandos na organização e no 

desenvolvimento das atividades escolares (EPA, 2013, p. 22). 

 

 O Regimento Interno afirma que a escola tem como finalidade “[...] efetivar o 

processo de apropriação do conhecimento, respeitando os dispositivos constitucionais 

Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e bases da Educação nacional – LDBN nº 9.394/96 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 8069/90” (p. 44). Em seu artigo 5º 

(quinto) o documento afirma que “Os objetivos da Escola amparam-se nos princípios da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 de 20 de dezembro” (EPA, 2013, 

p. 44). 

 

2.2.4 Organização estrutural da EPA 

  

 A estrutura decorrente do projeto pedagógico da EPA é explicitada no Regimento 

Interno da escola. O documento afirma que “A Escola Projeto Âncora - Educação Infantil 

e Ensino Fundamental é parte integrante do Projeto Âncora Pelos Direitos da Criança, 

Adolescente e Idoso, de direito privado, com personalidade jurídica própria, sem fins 

lucrativos, entidade filantrópica” (EPA, 2013, p. 44). 

 Como já foi dito no histórico da instituição (item 2.1.1), a EPA surgiu em 2012 a 

partir do Projeto Âncora diante da necessidade de participar ainda mais da vida das 

crianças e jovens atendidas pelo projeto enquanto instituição filantrópica. 

 O artigo 7º do Regimento Interno traz os pressupostos da organização da escola, 

afirmando que as famílias que escolhem a EPA são a principal fonte de legitimação do 

projeto pedagógico e da organização que dele decorre. Na administração, gestão e 

organização da escola devem prevalecer os critérios científicos e pedagógicos sobre 

quaisquer critérios de natureza administrativa ou quaisquer outros que não sejam 

decorrentes do PPP, e os pais e educadores se vinculam à escola por meio da assinatura 

de um termo de compromisso (p. 45). 

 A primeira instância da organização estrutural da escola e do trabalho pedagógico 

são os Núcleos de Projetos, “[...] correspondendo a unidades coerentes de aprendizagem 

e de desenvolvimento pessoal e social” (p. 45). Estes são: iniciação I, iniciação II, 

desenvolvimento e aprofundamento. “A organização dos Núcleos contempla a evolução 

da autonomia de cada educando não importando sua idade ou nível de escolarização 
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correspondente, mas sim seu processo de aprendizagem” (EPA, 2013, p. 46). Os objetivos 

dos núcleos de projetos são: 

 

Art.102º- Garantir a aprendizagem dos educandos;  

Art.103º- Favorecer ao educando o exercício pleno da cidadania, 

relacionando a teoria com as práticas sociais;  

Art.104º- Favorecer que o educando seja agente de sua história, capaz 

de relacionar-se consigo mesmo, com o outro e com o mundo;  

Art.105º- Contribuir na formação da pessoa, desenvolvendo valores de 

respeito, solidariedade, honestidade, responsabilidade e afetividade;  

Art.106º- Oportunizar reflexões sobre a realidade social, econômica e 

cultural existente, projetando a utopia da sociedade desejada (p. 59). 

 

Na iniciação I “[...] as crianças iniciarão a aprendizagem de atitudes coerentes com 

a matriz axiológica do projeto e as desenvolverão (em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade” (p. 45). Na 

iniciação II “[...] as crianças consolidarão as atitudes e competências básicas que lhes 

permitam integrar-se de uma forma equilibrada na comunidade escolar e trabalhar em 

autonomia” (EPA, 2013, p. 46). 

 O núcleo do desenvolvimento consiste no aperfeiçoamento do domínio das 

competências adquiridas na iniciação, os educandos “[...] procurarão atingir, nas 

diferentes áreas curriculares, os objetivos de aprendizagem nacionalmente definidos para 

o Ensino Fundamental no âmbito de uma gestão responsável de recursos, tempos e 

espaços” (p. 46).  

 No núcleo de aprofundamento os educandos intensificam e partilham as 

competências definidas para o ensino fundamental e, com o consentimento das famílias, 

poderão se envolver em “[...] projetos complementares de extensão e enriquecimento 

curriculares, bem como de pré-profissionalização, no contexto de comunidades de 

aprendizagem” (p. 46).   

No âmbito dos projetos não é permitido nenhum educando transitar do núcleo do 

desenvolvimento para o do aprofundamento “[...] sem manifestar um domínio satisfatório 

dos principais dispositivos de suporte do trabalho em autonomia: auto planificação e auto 

avaliação, pesquisa, trabalho em grupo e metodologia de trabalho de projeto” (p. 46). 

Sobre as mudanças de núcleo, o Regimento Interno da EPA afirma:  

 

A transição dos educandos do Núcleo de Iniciação I para o Núcleo de 

Iniciação II, do Núcleo de Iniciação II para o Núcleo Desenvolvimento 

e do Núcleo de Desenvolvimento para o Núcleo de Aprofundamento 

poderá ocorrer a qualquer momento e será sempre decidida, caso a caso, 
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pelo Conselho de Projeto, sob proposta do respectivo tutor e em sintonia 

com os pais/responsável, a partir de uma avaliação global das 

competências desenvolvidas, quando for o caso, pelo educando e de 

uma cuidadosa ponderação do seu estágio de desenvolvimento e dos 

seus interesses e expectativas.  

Parágrafo único – A idade do educando não define sua passagem de um 

Núcleo a outro, mas sim sua autonomia e aprendizagem (EPA, 2013, p. 

46, grifos meus). 

 

 Apesar de a idade não ser determinante para a criança mudar de núcleo, o 

documento pondera afirmando que uma criança com menos de seis anos não poderá 

integrar o núcleo de iniciação II, assim também, uma criança com menos de sete anos não 

poderá integrar o núcleo de desenvolvimento, salvo em casos excepcionais e sob 

aprovação do Conselho de Projetos.  

O mesmo também acontece com as crianças com menos de nove anos de idade 

que não devem integrar o núcleo de aprofundamento, porém, assim como nos outros 

casos, o documento prevê essa possibilidade em casos excepcionais, sob a recomendação 

do tutor, com aprovação dos pais ou responsáveis e sob aprovação do Conselho de 

Projetos e o preenchimento dos requisitos legais dos “[...] casos especiais de progressão” 

(EPA, 2013, p. 46).  

Acredito que esse tipo de ponderações e ressalvas se dão, em muitos dos casos, 

por causa da legislação. A EPA, mesmo com uma série de inovações, se adequa às leis. 

O que de fato se destaca nessa questão da mudança de núcleos é que se desvincula a ideia 

de aprendizado da ideia de idade, pois, o resultado esperado não é apenas o aprendizado 

de conteúdos, mas o desenvolvimento de atitudes, de competências coerentes com os 

valores, da autonomia. A Educanda 01 descreve os núcleos de projeto de uma forma 

simples e completa: 

  

Tem 4 núcleos aqui no Âncora que é: consolidação, pré-

desenvolvimento, desenvolvimento, aprofundamento e a iniciação. A 

iniciação já é um começo, aonde que todo mundo... tipo assim, quando 

a gente entra no Âncora todo mundo vai na iniciação, a iniciação e a 

iniciação é quando as pessoas começam a aprender e se ela tiver mais 

aprofundada ela vai para o desenvolvimento, se ela tiver umas boas 

atitude, não só como aprender, também nas atitudes. Se ela vai para o 

desenvolvimento, ela tem que ter a mesma atitude o mesmo respeito 

com as pessoas, ela vai para o aprofundamento, o aprofundamento é 

quando a pessoa pode estudar fora dos espaços, ter mais 

responsabilidade com suas coisas e também ser mais responsável com 

o compromisso e a consolidação é que são pessoas que eram do 

desenvolvimento e não conseguiam ter uma boa atitude e desempenho 
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com as crianças, algumas (Educanda 01, código 18.1.1e, APÊNDICE 

D). 

  

O documento afirma que a avaliação formativa dos educandos do núcleo do 

desenvolvimento, “[...] deverá sempre acautelar, nos termos da legislação aplicável, a 

eventualidade da sua transferência para outras escolas a meio do respectivo percurso 

formativo” (EPA, 2013, p. 47).  

 Em entrevista, questionei a Educanda 06 acerca da avaliação e obtive uma visão 

mais geral e simplificada acerca das características de cada núcleo: 

 

Então, a gente tem os núcleos, né? Os núcleos, eles têm sim mais ou 

menos uma faixa etária, mas, sei lá, acho que é coincidência, porque na 

iniciação lá tem alfabetização, que é das criancinhas, né, e 

desenvolvimento, tipo, de você escrever, conversar com o outro e tal, 

isso pra gente, a avaliação mais forte é quando você passa de um núcleo 

pra o outro, então da consolidação para o pré-desenvolvimento já é um 

avanço, você não precisa de estar toda hora alguém cobrando de você, 

você sabe fazer, mas você não tem tanta essa evolução... e no pré-

desenvolvimento pro desenvolvimento já é outra coisa, porque você já 

sabe fazer os dois então você tem bom relacionamento com os seus 

colegas e do desenvolvimento para o aprofundamento é você saber 

fazer tudo isso que você está fazendo na iniciação, consolidação, pré-

desenvolvimento e desenvolvimento, mais ajudar o outro que já é uma 

evolução mais superior, estas são as evoluções mais marcantes, mas a 

avaliação assim, a gente sabe que a gente tá sendo avaliado toda hora 

continuamente, não é só pelo conteúdo, é por tudo, relacionamento... 

(Educanda 06, código 18.6.1e, APÊNDICE D7). 

 

 Cada núcleo de projetos tem sua equipe de educadores, a qual é escolhida pelo 

Conselho de Projetos (que é responsável por toda a atividade da escola, em sua gestão, 

coordenação e orientação pedagógica) sob proposta conjunta do coordenador de núcleo e 

do diretor da escola, de acordo com o artigo 37º do Regimento Interno, que versa sobre 

os princípios de articulação curricular. O artigo 21º discorre sobre as atribuições dos 

coordenadores dos núcleos de projetos, quais sejam: 

 

a) Coordenar a atividade da equipe de educadores do Núcleo;  

b) Incentivar e favorecer a integração curricular e o trabalho 

interdisciplinar e transdisciplinar ao nível do Núcleo;  

                                                           
7 As referências das falas dos educadores e educandos nas entrevistas estão organizadas na análise 

nomotética (APÊNDICES C e D), criei códigos para cada Unidade de Significado (partes das falas). Para 

os educadores, o primeiro número do código se refere à pergunta, o segundo se refere ao número que 

identifica cada educador e o terceiro número em diante se refere às partes daquela fala. Para os educandos 

fiz o mesmo, mas adicionei um “e” minúsculo no final do código. Portanto, sempre que há mensão às falas 

dos sujeitos entrevistados, há os códigos das falas para que o leitor possa verificar nos apêndices. 
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c) Concorrer, em sintonia de esforços com o Coordenador Geral do 

Projeto e os demais Coordenadores, para a articulação do trabalho entre 

os Núcleos;  

d) Apoiar, no plano da avaliação dos educandos e da informação às 

famílias, o trabalho dos tutores (EPA, 2013, p. 47). 

 

 São os seguintes os órgãos de direção, gestão e administração da escola: a) 

associação de pais/responsável, b) Conselho de Direção e c) Conselho de Projeto. A 

associação de pais/responsável é constituída pelos pais e pelos responsáveis de todos os 

educandos matriculados na escola, além de ser a fonte principal de legitimação do projeto 

é também a instância de apelo para a resolução de problemas que não foram possíveis nos 

patamares da escola (EPA, 2013, p. 47 e 48). Observei nas paredes da escola avisos sobre 

a reunião de pais (FIG. 13): 

 

 

Figura 13- Convocação para reunião de pais. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora. 

 

 Acerca do Conselho de Direção, o Regimento Interno afirma que este é “[...] o 

órgão responsável pela definição das grandes linhas orientadoras da atividade da escola 

além da administração e gestão financeira” (EPA, 2013, p. 48). 

 Ao Conselho de Projetos, no âmbito da gestão pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira e patrimonial, compete várias atribuições, dentre as quais 

destaco: “Assegurar o correto funcionamento dos Núcleos de Projeto, garantindo a 

articulação das suas atividades nos planos funcional e curricular; [...] Proceder à 

atribuição das tutorias; [...] Proceder à seleção do pessoal docente e não docente da 
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Escola” (EPA, 2013, p. 50). Em geral, essas atribuições se relacionam com os núcleos de 

projetos, o orçamento escolar anual, a ação social da escola, o enriquecimento curricular, 

as tutorias, o poder disciplinar em relação aos educandos, elaboração de projetos, a 

formação contínua do pessoal da escola (EPA, 2013, p. 50). 

 O coordenador do Conselho de Projeto, junto com os Coordenadores de Núcleo, 

exerce o poder hierárquico relativamente ao pessoal docente e não docente. O mesmo tem 

ainda as atribuições de: coordenar o Conselho de Projetos; articular as atividades dos 

núcleos nos planos funcional e curricular; propor o modelo de avaliação interno da escola 

e coordenar e promover o processo operacional do mesmo e propor as estratégias de 

formação contínua dos educadores e assegurar a concretização das mesmas (p. 50 e 51).   

O Conselho de Projetos se reúne uma vez por semana (p. 51) e é o órgão que 

designa, dentre os educadores da escola, o tutor de cada educando.  

A Tutoria é outro importante elemento na estruturação da EPA, trata-se do “[...] 

acompanhamento permanente e individualizado do percurso curricular de cada 

educando” (p. 52). A Educadora 04 disse, em entrevista, que a tutoria é o coração de tudo: 

 

[...] eu entendi logo que o coração, assim, do projeto, do aprendizado e 

tudo, era a tutoria, né? Que uma tutoria bem feita fazia toda a diferença 

pro projeto, não digo nem só pro tutor ou pra criança, porque a partir 

dali que vai roteiro de estudos, a partir dos estudos e das pesquisas que 

vai indo autonomia, que vai indo conhecimento e tudo (código 2.4.8, 

APÊNDICE C). 
 

A partir dessa visão, de que a tutoria é o coração do projeto, tomemos esse ponto 

de partida para pensar a estrutura da EPA: cada criança tem um tutor que lhe acompanha, 

desenvolve o seu plano de aprendizagem levando em consideração os seus sonhos e 

objetivos, então, a cada semana ou quinze dias, cada educando se reúne com o seu tutor 

para se autoavaliar, pensar as ações e atividades, refletir sobre atitudes, fazer o 

planejamento, etc. É daí que se segue o cotidiano e o fazer educativo da EPA, é de onde 

bomba o sangue que impulsiona as atividades e garante o estudo e o aprendizado dos 

educandos. Nas palavras da Educanda 07 a tutoria acontece da seguinte forma: 

 

[...] é, nos nossos horários de tutoria, né? Tem toda semana tem e aí ela 

vê na semana o que a gente estudou e fora que a gente se avalia todo 

dia nesse planejamento, o que a gente conseguiu cumprir nesse dia, o 

que a gente não conseguiu, por que a gente não conseguiu. Então todo 

dia a gente tem uma avaliação, ou nossa, ou do nosso tutor, entendeu? 

(Código 18.7.2e, APÊNDICE D). 
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Além de a tutoria ser essa relação tutor-tutorando, ela acontece em integração com 

os coordenadores de núcleos que são responsáveis por facilitar esse trabalho dos tutores: 

de avaliação, informações e contato com a família; integração curricular; o trabalho entre 

núcleos; a inter e a transdisciplinaridade. Esses coordenadores fazem parte dos núcleos 

de projetos, junto com uma equipe, que são as unidades de aprendizagem, onde os 

educadores auxiliam os educandos nos seus estudos e pesquisas, geralmente, nas salas de 

estudos. A Educanda 07 ao falar sobre o processo da tutoria, traz ainda a questão das 

disciplinas curriculares e o trabalho com projetos: 

 

[...] a gente tem um roteiro, né? Tem tutor que faz toda semana e tem 

tutor que faz a cada quinze dias, então pega a criança, e independente 

da série que ela esteja, porque aqui não tem série, né? Que ela estaria. 

Vai, além do projeto que ela tem, então, no projeto que você tem você 

vai incluir matemática pra tal coisa porque pra essa coisa você pôs a 

matemática no seu projeto. ‘Ah, meu projeto é pintar a quadra’, então o 

que você vai precisar e como a gente encaixa isso nas matérias? Vou 

precisar de tal coisa para matemática, vou ter que medir a quadra pra 

ver quanta tinta que eu vou usar, vou ter que, sei lá, você vai fazendo, 

geografia, [...] fazer a conta de quanto eu vou gastar pra comprar essas 

tintas e aí eu vou ter que arrecadar dinheiro, fazer o orçamento, [...] se 

eu vou ter que usar Excel, aprender a fazer tabela e aí nisso vai entrar 

várias matérias e o que não entrar a gente usa, a gente faz... como que 

eu posso dizer? A gente estuda a parte (código 18.7.1, APÊNDICE D). 

 

A equipe de educadores de cada núcleo é definida pelo Conselho de Projetos, que 

é o grupo responsável pela gestão, coordenação e orientação pedagógica da EPA, ao lado 

desse grupo está a direção da escola no Conselho de Direção, que define as grandes linhas 

das atividades da escola, a administração e a gestão financeira. Por fim, a Associação de 

Pais é o principal órgão de legitimação da proposta pedagógica da EPA. 

O fenômeno que observei nesta pesquisa está longe de ser linear e fixo, é difícil 

dizer onde começa e onde termina, mas seja qual for o ponto de partida, é possível 

perceber na organização estrutural da EPA uma racionalidade muito rigorosa, mas, 

curiosamente, uma razão que não exclui o corpo, a sensibilidade, a experiência, a arte, as 

transformações e a imprevisibilidade.  

A princípio, ao ouvir falar de escolas que enfatizam a liberdade, como a Escola da 

Ponte ou a EPA, as pessoas acham que isso pode ser desorganizado. Como pode ser 

possível uma sala grande com vários grupos de educandos e cada um deles estudando 
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algo diferente e outros estudando em grupo? Uma escola que não tem turma, nem aulas, 

nem séries, como pode? 

A Educadora 06 diz que “o objetivo central do projeto é tornar pessoas mais sábias 

e mais felizes” (código 4.6, APÊNDICE C) e isso envolve uma racionalidade muito 

grande, juntamente com os valores e os princípios. Então, o movimento corporal, a 

dinamicidade e a liberdade que se vê na EPA não é de qualquer jeito. Segundo a 

educadora, existe um objetivo, cada um se apropria disso do seu jeito, de organizar no 

próprio corpo, no tempo e no espaço e dar conta disso, buscar com uma responsabilidade 

e seriedade.  

É por isso que a EPA e a Escola da Ponte não são “bagunças”, mas organizações 

educacionais libertadoras que, por trás dos seus elementos educativos e dispositivos 

pedagógicos, desenvolvem uma racionalidade que   

 

[...] está par a par, lado a lado com a questão do sentimento, eu acho 

que não existe racionalidade sem sentimento e vice e versa, então, 

quando as crianças chegam e elas vão elaborar o plano do dia delas, 

esse plano do dia ele está diretamente relacionado a um roteiro de 

estudo quinzenal que está diretamente a um planejamento de um 

planejamento de projeto de aprendizagem, lógico, que ela não faz 

sozinha, ela tem um orientador, que aqui é chamado de tutor, mas a 

racionalidade ela tá ali, ela tá presente, e essa criança tá fazendo tudo 

isso pra que? Pra ela poder cada vez mais se aprofundar, pra ela 

conhecer mais, pra que ela realmente consiga ser mais sábia e mais 

feliz. A felicidade ela está diretamente relacionada não a “se eu não sei 

eu não posso ser feliz”, não é isso. Mas ela está diretamente relacionada 

à ‘quanto mais eu sei eu posso exigir que eu seja respeitada, menos 

injustiçada, valorizada, considerada, não desprezada’. (Educadora 06, 

código 4.6, APÊNDICE C, grifos meus). 

 

Toda essa organização são possíveis por meio de muitas ações, reflexões, 

experiências e construções: o pensamento crítico, o trabalho em equipe, diálogos 

constantes, leituras e um PPP vivo, que seja objeto de estudo, crítica e reflexão. Portanto, 

uma organização racional com base no movimento, na mudança, nas experiências, nos 

valores e na autonomia. 

 

2.2.5 Direitos e deveres 

 

 O Regimento Interno da EPA afirma que: “O código de direitos e deveres será, 

todos os anos, refletido e aprovado pelos educandos, no âmbito da respectiva Assembleia” 
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(EPA, 2013, p. 53). Eles são todos aqueles que decorrem do PPP e do Regimento Interno 

da escola, bem como os direitos da criança e do adolescente e demais legislação vigente. 

 Assim, o documento também discorre sobre os direitos e deveres das famílias, 

como sendo todos aqueles que decorrem: “a) Do Projeto Pedagógico e Regimento Interno 

da Escola; b) Da responsabilidade de participação nos órgãos da Escola; c) De toda a 

legislação aplicável; d) Do cumprimento do Termo de Compromisso entre família e 

Escola” (EPA, 2013, p. 53). Assim, a família que escolhe matricular seu filho na EPA se 

compromete com esses documentos, colaborando, inclusive, “[...] reconduzindo a estes 

documentos as demais normas atinentes que não se adequem à especificidade da 

organização e das práticas educativas da Escola” (p. 53). 

 Quanto aos educadores, os direitos e deveres, são todos aqueles que decorrem do 

PPP e do Regimento Escolar, da responsabilidade de participação nos órgãos e estrutura 

da escola, do perfil do educador (anexo ao PPP). Os educadores se comprometem 

formalmente colaborando também na recondução das “[...] normas atinentes da legislação 

aplicável que não se adequem à especificidade da organização e das práticas educativas 

da Escola” (EPA, 2013, p. 54).   

O documento, a partir do artigo 76º, traz também as atribuições da secretaria 

escolar e os direitos e deveres da equipe auxiliar operacional (profissionais da 

alimentação e limpeza). 

 

2.2.5.1 Direitos, deveres, prêmios e castigos 

 

Até aqui expus a questão de direitos e deveres de acordo com o conteúdo do PPP 

e do Regimento Interno da EPA, ademais, no dia-a-dia da escola, observei essa temática 

no âmbito da aprendizagem, ou seja, o entendimento de direitos e deveres se mostra como 

um dispositivo de aprendizado da cidadania, pois é um dos elementos que influencia e 

regula o comportamento dos educandos, e também dos educadores, pois, no âmbito da 

EPA, as regras e combinados valem para todos. 

Assim, esse entendimento substitui, de forma mais consciente e cidadã, a prática 

do prêmio e castigo tão comum na educação, tanto familiar quanto escolar. Talvez, à 

primeira vista, isso possa parecer apenas uma mera substituição, de uma palavra para 

outra. Contudo, se refletirmos a respeito veremos que, na verdade, em termos políticos, 

quando trabalhamos a educação e o comportamento das crianças abordando direitos e 
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deveres, estamos possibilitando a formação de sujeitos conscientes de suas 

responsabilidades e capazes de conquistar sua liberdade.  

No entanto, quando punimos com o castigo, estamos submetendo a criança ao 

autoritarismo e assim reproduzindo a sociedade em que o mais forte domina o mais fraco 

e assim estamos ensinando a criança a simplesmente se submeter ao poder, apenas 

obedecer, sem que haja esclarecimento, diálogo e senso crítico.  

Freire (1992), ao refletir sobre seu trabalho que pesquisou a relação entre pais/mãe 

e filhos/filhas com mais de mil famílias no sertão pernambucano, constata a enorme 

quantidade de castigos violentos e coloca a seguinte preocupação: 

 

Uma de minhas preocupações, na época, tão válida ontem quanto hoje, 

era com as consequências políticas que um tal tipo de relação pais-

filhos, alongando-se depois nas relações professores-alunos, teria com 

vistas ao processo de aprendizagem de nossa incipiente democracia. Era 

como se família e escola, completamente subjugadas ao contexto maior 

da sociedade global nada pudessem fazer a não ser reproduzir a 

ideologia autoritária (p. 22, grifos meus). 

 

Na EPA é muito comum vermos os diálogos entre educadores e educandos 

permeados pela questão dos direitos e deveres, também nos cartazes dispostos nas paredes 

dos espaços (FIG. 14), os educandos têm esse entendimento incorporado, pois é comum 

eles falarem sobre isso e compreendem de forma simples essa relação. Pude observar isso 

na fala do Educando 04, de 9 anos de idade, quando o entrevistei: “[...] aqui tem direitos, 

quem bagunçar perde o direito de qualquer coisa, se a pessoa tiver brincando, xingar 

alguém, bater, perde o direito de brincar e não brinca mais” (código 6.4e, APÊNCICE D).   
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Figura 14 - Cartazes expostos nas paredes sobre regras, deveres e atitudes. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 

 

Quando se trabalha com direitos e deveres e não com as ideias de prêmio e castigo, 

ao invés de apenas, passivamente, reproduzirmos o autoritarismo e a opressão da 

sociedade, estamos criando possibilidades de exercício da cidadania e da democracia. Na 

EPA, as permissões, autorizações e mesmo o desenvolvimento da autonomia perpassa 

por esse assunto. Sobre essa temática, transcrevo um trecho do meu Diário de Campo: 

 

O que mais me chamou atenção no dia 17/11/2014 foi sobre os direitos 

e deveres. Foi algo que tanto eu observei como também conversei com 

o Educador 01, pois percebi que quando a criança não exerce seus 

deveres ela perde alguns direitos, por exemplo, o Educando 09 

(educando e tutorando do Educador 01) que por não querer corrigir e 

concluir seu exercício de gramática, perdeu o direito de andar pelos 

espaços, ele disse que não queria fazer os exercícios porque estava 

cansado e ficou deitado no colchão descansando, assim esse era o único 

direito que ele tinha naquele momento, descansar (eis que, segundo ele, 

era a sua necessidade e o obstáculo que o impedia de cumprir com seus 

estudos). Eu e o Educador 01 conversamos sobre essa prática de 

“perder” direitos e do quanto isso era diferente de um simples castigo. 

O diálogo é determinante para compreender a ligação entre as atitudes, 

direitos e deveres. Também tive essa conversa com a Educadora 02 e 

ela me falou coisas parecidas a respeito dessa relação entre direitos e 

deveres. Segundo a educadora, em relação à iniciação, essa questão se 

dá de forma um pouco diferentes, uma vez que as crianças não têm tanta 

autonomia e não ficam tão livres e soltas pelo espaço. Na iniciação as 

crianças dependem mais do acompanhamento e da autorização dos 

educadores (Diário de campo, comentários e sentimentos, 18 nov. 2014, 

grifo meu). 
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 Esse aspecto indica que a compreensão sobre direitos e deveres faz parte do 

desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da conquista da liberdade. Mais 

ainda: mostra a importância da linguagem na concepção de uma organização educativa 

libertadora, o uso consciente de algumas palavras e expressões, assim como, também, o 

não uso de algumas ideias, conceitos, entendimentos, expressões, padrões, modelos, 

organização estética, palavras e etc.  

Direitos e deveres não é um entendimento difícil para uma criança e, talvez, seja 

um dos primeiros pontos para o início de um processo de comunicação, diálogos, 

compreensão e, também, para as resoluções de conflito. Este ponto se anuncia como um 

importante aspecto do presente estudo, devido à sua importância diante da abordagem 

libertadora da educação e por se tratar de uma questão de linguagem e significado e, 

portanto, do campo da estética. 

 

2.3 A proposta pedagógica 

 

 A minha percepção da proposta pedagógica da EPA se deu por meio da leitura dos 

documentos da escola, da observação participante, das entrevistas realizadas com 

educadores e educandos e dos registros (descrições, fotografias e vídeos) produzidos na 

interação com o cotidiano escolar. Observei os educandos sentados em grupos com seus 

livros e cadernos, desenvolvendo suas atividades e seus planejamentos, a forma como se 

comportam nesse ambiente, como os educadores conduzem esses momentos, cuidando 

para que os educandos se concentrem em seus afazeres, para que mantenham um tom de 

voz baixo e que os diálogos aconteçam apenas se fizerem parte dos estudos, pois as 

conversas sobre outros assuntos devem acontecer fora das salas. 

 Como já foi dito, a EPA não divide seus estudantes em séries de acordo com a 

faixa etária como na maior parte das escolas, mas em núcleos de projetos que variam, 

principalmente, de acordo com o desenvolvimento da autonomia, das atitudes e também 

do aprendizado dos educandos. Sobre isso, na entrevista para esta pesquisa, a Educanda 

01 me disse o seguinte: 

 

Eu acho que é bom pras crianças, tipo assim, em vez de separar por 

salas, porque, separadas por núcleo também, não tem tantas pessoas 

com nossa idade também, porque tem pessoas que tem 9, 10 anos e eu 

acho que a gente fica mais amigável assim, com pessoas que não tem a 
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mesma idade, que são diferentes de nós, [...] (Educanda 01, código 2.1e, 

APÊNDICE D). 

 

No ano de 2015 foi criado o núcleo da consolidação para os educandos do 

desenvolvimento que estavam exigindo uma atenção especial devido às dificuldades de 

aprendizado e problemas de atitudes. Algo semelhante também aconteceu no núcleo da 

iniciação, foi criado o “grupo de ajuda” ou o “grupo que precisa de ajuda”, onde as 

crianças ficam para trabalhar questões relativas ao comportamento como, por exemplo, o 

respeito aos colegas. 

A proposta pedagógica também aparece através das informações que ficam 

expostas nas paredes como, por exemplo, nas salas de estudo do núcleo do 

desenvolvimento, há listas com os conteúdos que os educandos devem se apropriar em 

cada disciplina, essas listagens são provenientes da legislação concernente ao currículo 

nacional (FIG. 15). 

 

 

Figura 15- Cartazes expostos nas paredes com os objetivos de cada disciplina de acordo com os 

PCN’s. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

No espaço dos núcleos da iniciação ficam expostas listas com as oficinas que estão 

acontecendo, elas informam os dias e horários, os educandos que estão inscritos e a 

frequência dos mesmos. Os nomes das oficinas que observei nesses quadros são: treino 

de letra cursiva, treino de leitura e produção de texto, construção de palavras e frases, 

oficina de alfabetização, leitura do mundo, situações lógicas e roda de leitura.  

Essas listagens apresentam ainda os conteúdos trabalhados em cada uma das 

oficinas, por exemplo, a oficina de situações lógicas que abrange, basicamente, atividades 

de matemática e para cada grupo de criança o conteúdo é diferente, pois acompanha a 

aprendizagem. O mesmo acontece para as demais oficinas. É possível perceber que, pela 
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diversidade dos conteúdos, as crianças são dispostas nas oficinas de acordo com o 

desenvolvimento do seu aprendizado. Pude observar também que os cadernos (FIG. 16) 

das crianças da iniciação são divididos por seções: leitura do mundo, situações lógicas, 

alfabetização, pesquisa e planejamento. 

 

 

Figura 16 - Cadernos das crianças do núcleo da iniciação: à esquerda as abas do caderno de 

uma educanda da iniciação, à direita o planejamento dentro do caderno de um educando, 

também da iniciação. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

 Também nas paredes do espaço dos núcleos de iniciação estão expostos os 

planejamentos de algumas crianças (FIG. 17), assim pude ter uma visão da rotina de 

atividades que essas crianças vivenciam, além das oficinas, os horários são destinados 

também às atividades de: parque, descanso, dia do brinquedo, parque dirigido, encontro 

com a tutora ou tutor, oficina de culinária, roda, sono e pesquisa. Somente as crianças 

menores participam do momento do sono, que acontece depois do almoço e dura duas 

horas.  

Essas atividades variam em duração, algumas duram uma hora e meia, como as 

atividades de parque dirigido e a oficina de situações lógicas. A oficina de alfabetização 

aparece com duração de uma hora e dez minutos, uma hora e meia, cinquenta minutos e 

também com quarenta minutos. As atividades no parque variam entre cinquenta minutos 

e uma hora e meia e o dia do brinquedo, que acontece uma vez por semana, oferece, pelo 

menos, duas horas para essa atividade. 
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Figura 17- Informações dispostas nas paredes sobre as oficinas do núcleo de iniciação. Fonte: 

fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

 No espaço da consolidação, também nos cartazes dispostos nas paredes que, 

visivelmente, devido à letra, foram feitos pelos educandos, há informações sobre o 

funcionamento daquele grupo. Os cartazes mostram a organização de grupos menores 

dentro da consolidação e tratam de temas de pesquisas, divisão de tarefas, horários, 

atitudes, responsabilidades e planejamentos semanais, nestes últimos pude ver como se 

dá a divisão dos conteúdos de estudos que, aparentemente, acontece em quatro blocos: 

línguas, lógica, ciências sociais e ciências naturais.  

No quadro de horários (FIG. 18) pude ver também o nome de algumas oficinas e 

atividades: kart, teatro, artes, oficina da roda, trabalhos técnicos, jardinagem, digitação e 

organização das visitas, oficina corporal, atividade escrita, ciências, música, piloto, roda 

de leitura, skate, atividade física, natação e oficina de jogos. Também observei quadros 

sobre a limpeza e o cuidado com a horta e, para cada grupo, havia um quadro de horários 

com a rotina de atividades, os momentos de estudo e os encontros de tutoria duram 

quarenta e cinco minutos, o lanche dura quinze minutos, o almoço, meia hora, há também 

o momento coletivo que dura quarenta e cinco minutos e, no começo do dia, durante meia 
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hora, há o momento cultural que consiste numa roda onde educandos e educadores leem 

as notícias do jornal, cantam e planejam o dia. 

 

 

Figura 18 - Cartazes nas paredes no espaço do grupo da consolidação. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 

 

Outros cartazes (FIG. 19) em todos os espaços da escola informam sobre os 

trabalhos realizados e as pesquisas desenvolvidas como, por exemplo, na iniciação, um 

cartaz com a receita caseira de massinha, outro intitulado “árvores das notícias legais” e 

uma lista de palavras da oficina de alfabetização, a qual, segundo a Educadora 02, 

acontece com base no método das 28 palavras. 

 

 

Figura 19- Cartazes nas paredes no espaço do núcleo da iniciação I e II. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 

 

As salas de estudo têm prateleiras com diversos livros disponíveis e também com 

o jornal do dia (FIG. 20), as mesas são grandes, para várias pessoas e quando são 

individuais, geralmente, estão dispostas em grupos, os planejamentos de atividades são 
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feitos de forma pessoal para cada educando, o trabalho se dá por meio dos grupos de 

trabalho, pesquisas e projetos.  

 

 
 

Figura 20- À esquerda as prateleiras organizadas pelos educandos na sala de estudos do núcleo 

do desenvolvimento, à direita o jornal do dia na sala do grupo da consolidação. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 

 

Os espaços de aprendizagem e os núcleos se integram num processo dinâmico de 

interações que desenvolvem pesquisas, projetos e estudos. Essa forma de aprender 

implica a intervenção nos espaços, a criatividade e a curiosidade por parte dos educandos. 

Tudo isso exige uma organização intensa e o constante diálogo para planejar e 

sincronizar tantas atividades. A forma de organização também mostra o significado da 

aprendizagem, o intuito de que a mesma esteja além de conteúdos que devem ser 

apreendidos, mas antes disso, um jeito de lidar com os compromissos e responsabilidades 

em relação aos outros e a si mesmo, a oportunidade de aprender e pesquisar a partir dos 

temas que interessam ao educando. 

 

2.3.1 Palavras e significados que constroem a proposta pedagógica 

 

A Carta de Princípios traz uma reflexão acerca da ideia de educador e esclarece o 

significado subversivo que a escola atribui a essa palavra, ressaltando que não se trata de 

um sinônimo de professor ou mestre, mas de todos aqueles que trabalham no Projeto 

Âncora, seja na área administrativa, operacional ou pedagógica; cada um é “[...] 

igualmente responsável pelo educando e igualmente considerado educador” (p.12). O 

Relatório de Atividades traz essa ideia da seguinte forma: 
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A equipe de educadores do Projeto Âncora é formada por cozinheiras, 

jardineiros, motoristas, professores, pessoal de limpeza, manutenção, 

administrativo, voluntários, diretores e conselheiros, pois acreditamos 

que todos são igualmente responsáveis pelos educandos e sua formação 

(EPA, 2012-2013, p. 10). 

 

Assim, a Carta de Princípios afirma que “[...] o educador do Âncora implode a 

tradicional relação hierárquica entre mestre e discípulo” (EPA, 2013, p.12), pois ao 

ampliar e ressignificar o entendimento do que vem a ser o educador, e transpor isso na 

prática, modifica também alguns padrões opressores muito comuns nas relações 

educacionais. Além disso, é ressaltada uma postura crítica e historicamente situada do 

educador: 

 

O educador aqui pensa a educação, critica seu trabalho, entende que 

aquilo que sempre foi feito, ou que a maioria faz, não é 

automaticamente correto e nem suficiente. Põe sua prática, suas 

atitudes, seu método em questão, busca se livrar das formas caducas de 

educação que ainda estão tão incutidas na maioria de nós (p.12). 
 

Destaca também a ideia de aprendizagem apresentada como um processo que “[...] 

se dá na vida e na prática, e não fora dela, que é no encontro com o mundo e com os 

outros que se faz necessária” (p. 12). São colocadas como base as trocas de experiências, 

ideias, gostos e sonhos, o que destaca o vínculo, a convivência e as relações como 

elementos necessários e constituintes da aprendizagem (p. 12).  

A escola é abordada como espaço de humanização, onde é possível a criança “[...] 

vivenciar, experimentar junto, os conhecimentos, as diversas formas de compreender e 

estar no mundo que a cerca. Um local que propicie oportunidades para desenvolver suas 

habilidades sociais, críticas, enfim, sua autonomia” (p. 12). 

O PPP traz o entendimento do currículo como “[...] o conjunto de atitudes e 

competências que, ao longo do seu percurso escolar, e de acordo com as suas 

potencialidades e interesses, os educandos deverão adquirir e desenvolver” (p. 24), e faz 

a distinção entre currículo interior ou subjetivo e currículo objetivo: 

 

O conceito de currículo é entendido numa dupla dimensão, conforme a 

sua exterioridade ou de realização, uma meta; o currículo interior ou 

subjetivo é um percurso (único) de desenvolvimento pessoal, um 

caminho, um trajeto. Só o currículo subjetivo (o conjunto de aquisições 

de cada educando) está em condições de validar a pertinência do 

currículo objetivo (EPA, 2013, p. 24). 
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O currículo objetivo trata do referencial de aprendizagens que decorre da Proposta 

Pedagógica da EPA que está fundamentada no Currículo Nacional. O documento afirma 

que não podem ser desconsiderados do currículo o desenvolvimento afetivo e emocional 

e a educação com base nos valores do projeto educativo (EPA, 2013, p. 24).  

Durante minha vivência na escola também percebi algumas palavras e ideias que 

não se usam no contexto da escola, pois não se adequam à proposta pedagógica e aos 

objetivos da EPA. Logo no primeiro dia de observação em campo, enquanto conversava 

com o Educador 01, ele me esclareceu que lá eles não trabalhavam com a ideia de ano 

letivo, mas consideravam a continuidade de um ano em relação ao outro. Disse também 

que a intenção era que a escola não parasse nas férias, mas isso ainda não era possível em 

termos logísticos. Também não se fala sobre aulas, as atividades educativas ali são 

chamadas de estudos, oficinas, pesquisa, projeto, tutoria, etc. 

 

2.3.2 Método pedagógico e valores basilares 

 

A Carta de Princípios da EPA critica o sistema educacional homogeneizador que 

impõe metas e expectativas gerais e que força o educando a se adequar a uma idealização 

abstrata do que vem a ser um aluno. É colocado o questionamento de que como é possível 

aprendermos de forma igual, e ao mesmo tempo, se, na verdade, somos diversos? E ainda, 

“[...] por que tratar as crianças como recipientes vazios, que devem ser preenchidos por 

conteúdos?” (EPA, 2013, p.12).  

Assim, esclarece que na EPA cada criança é vista e tratada como um indivíduo 

único e, portanto, a escola não se interessa por classificá-las em padronizações 

convencionais como idade, série e gênero. O que importa realmente são os interesses e 

necessidades das crianças e dos jovens, encorajar suas potencialidades e aptidões, 

respeitando a história e a cultura de cada um. No Regimento Interno da EPA é pontuado 

que “A matriz do Projeto é axiológica referendada por uma matriz curricular do Ensino 

Fundamental, que garante o desenvolvimento de áreas do conhecimento, não tendo 

previamente estabelecidas a quantidade e o tempo de aulas por disciplina” (EPA, 2013, 

p. 52). 

 O documento segue afirmando como meta o desenvolvimento da autonomia, a do 

educando e a dos profissionais, e discorre sobre os cinco valores Âncora: respeito, 
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solidariedade, afetividade, honestidade, responsabilidade. É ressaltada a especificidade 

de cada um e o cuidado de não padronizar as pessoas em modelos predefinidos, assim o 

respeito vem primeiramente diante da história de cada um e de sua família e é também 

ressaltado quanto aos membros da equipe independentemente de sua função. 

 

As formas cada vez mais desertificadas de sociedade, as distâncias 

avassaladoras que separaram tantos lugares vizinhos, o modo de viver 

sempre voltado para dentro e para si, são paredes que precisamos 

também derrubar. É preciso realmente enxergar a quem olhamos. Cada 

criança é uma criança com necessidades especiais, cada família é um 

núcleo que precisa de amparo e de atenção (EPA, 2013, p.13). 
 

 A solidariedade, segundo a Carta de Princípios, vem atrelada ao cuidado para 

enxergar cada criança que está no convívio educacional com suas necessidades, carências, 

dificuldades e sofrimentos, essa atenção deve ser despendida também para suas alegrias 

e conquistas. Assim o cuidado com o outro deve permear também a equipe de 

profissionais, pois que frente as exigências das tarefas, os adultos são, assim como os 

educandos, seres em constante construção e movimento. Eis que se faz um princípio estar 

atento ao outro e a si mesmo, acolher e amparar quando se fizer necessário, sempre com 

humildade e carinho (p. 13), dessa forma é papel do educador ter também essa postura 

em relação às famílias: 

 

O educador é solidário também com as famílias, busca manter uma 

relação de empatia, conhecendo sua história, pesando as dificuldades e 

as realidades que são tão díspares e por vezes tão duras. Suprimindo, ao 

máximo, um julgamento e uma postura condenativa, o educador, ao 

contrário, almeja maneiras para auxiliá-las e confortá-las (EPA, 2013, 

p.13). 

 

Esses princípios são acompanhados por um outro valor que se mostra basilar: a 

afetividade, a qual é fundamental na busca para construir relações de confiança e parceria 

com os educandos, suas famílias e os membros da equipe. Jamais deve haver críticas 

ofensivas, ajudas humilhantes e orientações depreciativas (p.13).  

Outro valor, a honestidade, é trabalhada a partir do não privilégio dos educadores, 

na medida em que as regras são válidas para todos, adultos, crianças, pais e funcionários 

da EPA. “Na medida em que o educador respeita os que o cercam busca tratá-los com a 

verdade” (p.13), isso vale também na relação com as famílias, na medida em que o 

desenvolvimento de seus filhos é comunicado sem atenuantes e nem exageros. Assim, o 
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documento afirma a posição de que “[...] é direito dos responsáveis das crianças 

escolherem, conhecerem e opinarem sobre as formas e os métodos utilizados pelos 

educadores” (EPA, 2013, p.13). Assim, a confiança se verifica como um princípio 

fundamental do trabalho da equipe: 

 

Para que o trabalho que almejamos se concretize é fundamental que a 

relação entre os educadores seja pautada na confiança: uma das nossas 

premissas é que não se pode educar na solidão, pois é uma atividade 

que exige contato, apoio, incentivo mútuo, diversidade. Dessa forma, a 

honestidade entre a equipe é uma exigência (EPA, 2013, p.13). 

 

A ideia de responsabilidade enquanto princípio está para além do cumprimento de 

tarefas e funções, mas na consciência de que o educador do Âncora não ensina aquilo que 

sabe, mas aquilo que é. Assim, “[...] é responsável por tomar decisões, iniciativas, 

elaborar críticas construtivas e buscar constantemente melhorias, novas ideias, novos 

caminhos” (p. 13), tendo sempre em mente que “[...] sua responsabilidade primordial é 

com as crianças, seu bem estar, sua proteção, sua humanização e seu desenvolvimento 

nos mais diversos âmbitos” (p.13).  

O PPP afirma a intenção de contribuir para o processo democrático do Brasil “[...] 

com educação de qualidade, expressando na prática educativa a adequação das 

necessidades sociais, políticas e culturais contemporâneas” (p. 16), objetivando os 

resultados da ação educacional prevista na legislação em vigor e principalmente a LDB 

9394/96 (p.16) e afirma a missão de “Ser um espaço de aprendizagem, vivência e 

multiplicação da cidadania” (p.16).   

Alterações no conteúdo do PPP são feitas mediante proposta apresentada e 

apreciada pela comunidade escolar, “[...] em especial pelo Conselho de Direção, 

responsáveis maiores pela manutenção da coerência deste Projeto Pedagógico” (p. 16). O 

documento traz a identificação e caracterização da escola, mantenedor e atos legais, 

endereço, código da escola, horário de funcionamento e as primeiras indicações do 

funcionamento da escola e afirma que: 

 

Este documento, por ser de gestão democrática, será objeto de reflexão 

por parte do coletivo da escola, preponderantemente dos educandos, dos 

educadores e das famílias. Dessa reflexão surgirão os caminhos a serem 

trilhados na ação educacional, materializados aos princípios e valores que 

fundamentam a prática da Escola; a sua estrutura organizacional e 

instâncias de decisões, a organização do ensino, dos espaços e dos tempos 

escolares; as formas de representação dos educandos; dos conteúdos 
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curriculares; à ação pedagógica; aos procedimentos didáticos; às 

estratégias de avaliação e as atividades culturais (EPA, 2013, p.16). 

 

As atividades do Núcleo de Iniciação I (Educação Infantil) acontecem em período 

integral de segunda à sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para os Núcleos de Iniciação II, 

Desenvolvimento e Aprofundamento, que correspondem ao Ensino Fundamental I e II, 

as atividades acontecem de segunda à sexta das 7h30 às 12h, “[...] e a permanência pode 

se estender até às 16h30min para as atividades extras e oficinas” (EPA, 2013, p. 17), 

desde que o educando esteja autorizado previamente pelos pais ou responsável. A 

Secretaria da escola funciona aberta ao público de 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 16h.  

O PPP traz o texto da Carta de Princípios da EPA acrescido de dois parágrafos 

que contemplam os momentos de estudos e reuniões de equipe. Ressalta a ideia de 

educador como todo aquele que trabalha na EPA, o perfil desses profissionais está 

definido na Carta de Princípios e sua busca se faz através da “[...] construção de nossa 

trans-formação, que se dá no exercício da prática amparado pela teoria – na práxis 

educativa” (p. 20). Assim, o documento afirma que todos os envolvidos na EPA 

participam de encontros semanais “[...] para reflexão, decisão e ação sobre todos os 

problemas coletivos da escola” (p.20). 

 

Outros momentos são contemplados para variados estudos. Em 2012 

iniciou-se e se mantem em 2013 um grupo de estudos sobre Artes outro 

sobre alfabetização. Em 2013 somou-se também o grupo de estudos sobre 

projetos. É importante ressaltar que qualquer pessoa interessada pode 

participar dos grupos, ou seja, não é necessário ser profissional da área. 

Unindo-se a isso, o trabalho em equipe nas situações cotidianas nos 

oferece suporte para uma reflexão mais profunda para tomada de 

decisões; assim aprendemos uns com os outros mediatizados pelo mundo 

(EPA, 2013, p. 20). 

 

A organização das atividades da escola é centrada no educando e na ideia de ajudar 

cada um deles a alicerçar o seu próprio projeto de vida. “Só assim a escola poderá 

contribuir para que cada educando aprenda a estar, a ser, a conhecer e a agir” (p. 20).   

A primeira instância pedagógica na qual se organiza o trabalho dos educandos e 

educadores são os núcleos, que objetivam “[...] ser unidades coerentes de aprendizagem 

e de desenvolvimento pessoal e social”. As propostas de trabalho tendem a seguir a 

metodologia de trabalho de projeto, revestindo o currículo de um caráter dinâmico, o que 

exige um permanente trabalho reflexivo dos educadores, para facilitar “[...] recursos e 

materiais na aquisição de saberes e no desenvolvimento das competências essenciais”.  
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O percurso de aprendizagem do educando, a avaliação do seu trabalho, 

assim como os documentos mais relevantes por ele realizados, 

constarão do seu processo individual. Este documento tentará 

evidenciar a evolução do educando nas diversas dimensões do seu 

percurso escolar (EPA, 2013, p. 21). 

 

 Segundo o documento, na escola “[...] Família e Comunidade mostram-se 

envolvidas durante todo o ano letivo” (p. 22), participam das reuniões de pais e também 

das reuniões coletivas da escola, onde refletem sobre os problemas, partilham sugestões 

e soluções, desenvolvem oficinas: “[...] tricô, crochê, dança, horta, contação de histórias, 

entre outras. Também contribuem na orientação dos educandos nos espaços de 

aprendizagem, auxiliando nos horários de refeições, na organização de eventos” (p. 22).  

 Quanto ao tempo de permanência anual mínima na escola, no item oito, o PPP 

afirma que “A Escola Projeto Âncora cumpre o disposto na Lei sobre seu tempo anual 

mínimo de funcionamento, conforme Calendário Escolar anexo” (p. 22). O item nove 

trata da proposta educacional, cuja base são os “valores matriciais da escola” (p. 23), a 

partir dos quais “[...] busca-se uma equipe coesa e solidária e uma intencionalidade 

educativa claramente reconhecida e assumida por todos” (p. 23), o que constitui os 

ingredientes que sustentam a coerência e a eficácia do projeto educacional.  

O documento traz tópicos afirmando que: a) a intencionalidade educativa tem 

como referencial a formação de pessoas cada vez mais cultas, responsáveis, e 

comprometidas com a democracia e com a construção coletiva de um projeto de sociedade 

que potencialize as “mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano” (p. 23); b) a 

escola faz parte de uma formação social integrada com o meio e outras formações sociais 

nas quais convergem processos de mudanças desejadas e refletidas, não se trata de mera 

justaposição de parceiros e ações ritualizadas; c) as práticas organizacionais e relacionais 

da escola refletem a intencionalidade do PPP, os valores matriciais; d) a escola, ao passo 

que reconhece o direito dos pais escolherem o projeto educativo ideal para seus filhos, 

simultaneamente, outorga-se o direito de propor o projeto educacional que julga ideal aos 

seus educandos; e) o PPP, enquanto referencial teórico e prático de uma comunidade 

educacional que se revê em determinados princípios e objetivos “[...] baliza e orienta a 

intervenção de todos os agentes e parceiros na vida da Escola e ilumina o posicionamento 

desta face à administração educativa” (p. 23).  

O PPP discorre sobre o educando e o currículo afirmando que “Como cada ser 

humano é único, a experiência de escolarização e o trajeto de desenvolvimento de cada 
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educando são também únicos” (EPA, 2013, p. 24). Assim, essa ideia de unicidade do 

educando e do seu processo permanente de desenvolvimento é central e, juntamente com 

os valores do projeto, vão fundar as atitudes do ato educativo, as quais são as únicas 

verdadeiramente indutoras do desejo e necessidade de aprender. O Regimento Interno da 

escola afirma o seguinte:  

 

O educando será acompanhado em sua aprendizagem por seu tutor e 

por todos os educadores dos espaços de aprendizagem na construção de 

seu Currículo Subjetivo à luz do Currículo Objetivo da Educação 

Nacional, respeitando sua individualidade, potencialidades e 

habilidades, sendo encaminhado aos diferentes Núcleos de 

Aprendizagem de acordo com seu desenvolvimento e aprendizagem 

(EPA, 2013, p. 57). 

 

O percurso educativo se mostra na dupla dimensão: individual e social, o que leva 

o educando a conhecer cada vez mais a si próprio e manter uma relação de solidariedade 

em relação aos outros (p. 24). Considerar como fundamento o percurso particular e único 

de cada educando “[...] supõe a apropriação individual (subjetiva) do currículo, tutelada 

e avaliada pelos educadores, próprios educandos e pais” (p. 24).   

Como já foi dito (item 2.2.1), há duas dimensões curriculares na proposta 

pedagógica da escola: a subjetiva e a objetiva. A primeira abrange as atitudes e 

competências adquiridas por cada educando que dizem respeito ao desenvolvimento 

pessoal, seu caminho, seu trajeto, trata-se do currículo subjetivo ou interior. A segunda 

dimensão, o currículo objetivo, trata da proposta pedagógica da EPA que está 

fundamentada no currículo nacional. Ambos, o currículo subjetivo e o objetivo, devem 

contemplar o desenvolvimento afetivo e emocional de acordo com os valores matriciais 

do projeto educativo, por isso, o currículo objetivo é validado pelo subjetivo ou interior 

(p. 24). O Regimento Interno da escola afirma que “Cada educando desenvolverá seu 

próprio currículo, denominado Currículo Subjetivo, que terá como referência os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, não importando sua 

classificação por idade ou ano de escolarização” (EPA, 2013, p. 52). O conteúdo de estudo 

é, portanto, parte do desenvolvimento das atitudes. 

Sobre a articulação curricular consta que os educadores devem articular-se, 

permanentemente, entre os núcleos de projeto numa lógica de trabalho horizontal e, 

transversal e verticalmente, “[...] articular construtivamente a sua ação com os colegas 

dos demais núcleos, de forma a garantir a coerência e a qualidade dos percursos de 
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aprendizagem dos educandos à luz do projeto educativo da Escola” (EPA, 2013, p. 24). 

A escola valoriza as dimensões curriculares fundamentais, na forma da Lei e “[...] o 

projeto curricular de cada aluno compreenderá ainda a dimensão tecnológica, entendida 

numa perspectiva eminentemente transversal e instrumental, e o domínio afetivo e 

emocional” (p.24). 

O Regimento Interno traz mais uma dimensão curricular: o currículo comunitário, 

“[...] o que venha a suprir as necessidades reais da comunidade onde a escola está 

inserida” (p. 52). Tanto este como o currículo subjetivo não terão “[...] como referência a 

faixa etária do educando, mas sim a evolução de sua autonomia nos aspectos cognitivos, 

emocionais, atitudinais e das relações” (p. 52). Nessa lógica de articulação curricular, “Ao 

final dos nove anos do Ensino Fundamental o educando terá cumprido todo currículo 

objetivo indicados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais” (p. 52).  

Na equipe de cada núcleo de projeto haverá educadores mais especializados, de 

acordo com sua formação e experiência, para apoiar e orientar o percurso de 

aprendizagem dos educandos, no sentido de uma maior especialização em cada uma das 

dimensões curriculares fundamentais (p. 24). O documento afirma ainda que “O 

regimento do Conselho de Projeto enunciará os modelos e as formas operacionais a que 

deverá obedecer à articulação curricular” (p.24). 

O PPP discorre sobre a relevância do conhecimento e das aprendizagens e coloca 

que todo conhecimento é autoconhecimento na medida em que é construído de forma 

significativa através da experiência, portanto, aprender é um processo social em que os 

educandos constroem significados a partir de suas experiências (p. 24). Essas 

aprendizagens são valorizadas numa perspectiva transdisciplinar e holística “[...] 

estimulando-se permanentemente a percepção, a caracterização e a solução de problemas, 

de modo a que o educando trabalhe conceitos de uma forma consistente e continuada, 

reelaborando-os em estruturas cognitivas cada vez mais complexas” (EPA, 2013, p. 24). 

Os conteúdos devem estar próximos da estrutura cognitiva dos educandos, assim 

como dos seus interesses e expectativas de conhecimento, por isso é indispensável um 

ensino individualizado e diferenciado, assim, mesmo numa plataforma comum do 

currículo para todos os educandos, cada um possa aprender de forma diferenciada, pois 

são todos diferentes (p. 24).   

Qualquer saber ou objetivo de aprendizagem deve ser relevante no sentido de “[...] 

apoiar a aquisição e o desenvolvimento das competências e atitudes verdadeiramente 

estruturantes da formação do indivíduo” (p. 25). O documento critica o trato mecânico e 
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compartimentado dos conteúdos e programas disciplinares, pois essas listagens 

desarticuladas não valorizam tal essencialidade. Além disso, pontua a importância da 

vivência do educando em diversos contextos socioeducativos e em situações de educação 

formais e informais, assim contempla-se a identificação de realidades que geralmente 

ficam de fora das práticas tradicionais de escolarização (EPA, 2013, p. 25).  

A avaliação aparece como um processo regulador das aprendizagens e que orienta 

o percurso escolar de cada educando, permitindo que estes tomem consciência do que 

sabem e do que são capazes (p. 25). Ao educador compete desenvolver outras atividades 

que venham a ser sugeridas pela própria prática, ou seja, inspiradas pelas necessidades do 

educando.  

Segundo o Regimento Interno da escola, a função da avaliação é verificar a 

apropriação do conhecimento por parte do educando, ela deve acontecer de acordo com 

os princípios e a proposta pedagógica da EPA. Ela é considerada formativa e contínua, 

“[...] devendo refletir a aprendizagem do educando, considerando as características 

individuais deste na construção de seu Currículo Subjetivo em consonância com os 

Parâmetros Curriculares da Educação Nacional” (p. 59). O Regimento Interno afirma que 

na iniciação I a avaliação tem como referência o desenvolvimento do educando e 

acompanha, observa e registra as atividades e atitudes do educando.  

A avaliação da aprendizagem deve funcionar como ferramenta de aprimoramento 

do conhecimento e do desenvolvimento do educando e será referência para elaboração de 

relatórios feitos pelo educador. Juntamente com a aquisição da autonomia, a avaliação da 

aprendizagem, será a referência para a mudança de núcleo. “Será considerado em 

conclusão de curso – etapas I e II do Ensino Fundamental -, o educando que demonstrar 

conhecimento por todo Currículo Nacional” (EPA, 2013, p. 60). 

A escola mantém a família informada acerca do processo de aprendizagem do 

educando, a avaliação cumpre a função de diagnóstico para acompanhamento e 

orientação do educando pelo seu tutor e demais educadores, auxiliando em seu 

desenvolvimento e aprendizado, sem a intenção de aprovar ou reprovar. Os critérios são 

definidos de acordo com a organização curricular e com o PPP, “As avaliações poderão 

ser por escrito, em forma de relatórios, portfólios, projetos, consultas na biblioteca, 

pesquisas e trabalhos em casa, relatórios de visitas ou viagens de estudo do meio ou outros 

que o tutor achar mais apropriados” (p. 60). 

 

Acompanhar o percurso do educando na construção do seu projeto de 

vida, tendo consciência da singularidade que lhe é inerente, impõe uma 
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gestão individualizada do seu percurso de aprendizagem. A diversidade 

de percursos possíveis deverá, no entanto, resguardar o 

desenvolvimento sustentado do raciocínio lógico matemático e das 

competências de leitura, interpretação, expressão e comunicação, nas 

suas diversas vertentes, assim como a progressiva consolidação de 

todas as atitudes que consubstanciam o perfil do indivíduo desenhado e 

ambicionado neste projeto educativo (EPA, 2013, p. 25). 

 

O tutor acompanha, orienta, verifica e registra “[...] em ficha individual todo o seu 

desenvolvimento e aprendizagem, para comunicar aos responsáveis, ao educando, equipe 

pedagógica, Secretaria de Educação” (p. 26). Nessa ficha ou relatório individual (FIG. 

21) contém o trajeto curricular do educando e também “[...] as intervenções necessárias 

para ajudar ao educando sobre sua evolução tanto em relação aos aspectos cognitivos 

quanto em relação aos aspectos emocionais e de suas atitudes” (p. 26).  

 

 

Figura 21- Roteiro de Aprendizagem anexado ao caderno de um educando do núcleo do 

desenvolvimento. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

O PPP versa sobre estruturas educativas, traz as orientações sobre a tutoria e 

esclarece que se trata do “[...] acompanhamento permanente e individualizado do 

percurso curricular de cada educando” (p. 26). O Tutor é escolhido, dentre os educadores 

da escola, pelo Conselho de Projetos conforme consta no Regimento Interno Escolar. “Os 

educadores de cada espaço de aprendizagem também são responsáveis pelo 

desenvolvimento e aprendizagem de cada educando da Escola, [...] se norteiam pelo 

planejamento do dia (FIG. 20), elaborado a partir do roteiro de estudos dos educandos” 

(EPA, 2013, p. 26). 
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Figura 22- Planejamentos do dia feitos pelos educandos em seus cadernos. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 

 

O Regimento Interno traz as atribuições dos tutores em seu artigo 58º, quais sejam: 

 

a) Providenciar no sentido da regular atualização do dossiê individual 

dos educandos tutorados, muito especialmente, dos respectivos 

registros de avaliação;  

b) Acompanhar e orientar, individualmente, o percurso educativo e os 

processos de aprendizagem dos educandos tutorados;  

c) Manter as famílias permanentemente informadas sobre o percurso 

educativo e os processos de aprendizagem dos educandos tutorados;  

d) Articular com as famílias e com os demais educadores as respostas a 

dar pela Escola aos problemas e às necessidades específicas de 

aprendizagem dos educandos tutorados (EPA, 2013, p. 52). 

 

Os educandos que conquistam a autonomia, podem se locomover sozinhos nos 

espaços de aprendizagem da escola, isso se dá à medida em que cumprem “[...] com 

responsabilidade e compromisso todas as suas atividades pedagógicas e sociais; 

participando com desenvoltura dos problemas escolares\coletivos, se responsabilizando 

por suas atitudes, entendendo o que é direito e dever” (p. 26). 

 

Outras crianças continuam na Iniciação II por necessitarem ainda de 

ajuda na alfabetização: das emoções, dos sentimentos, das artes, da 

matemática, das atitudes, das letras. Esses educandos ficam num espaço 

de aprendizagem organizado por alguns “cantos de aprendizagem” de: 

matemática, linguística, projetos, que englobam ciências, história e 

geografia. Também utilizam outros espaços do Âncora, mas sempre 

acompanhados, por no mínimo, dois educadores (p. 26). 
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 Quanto à mudança de núcleo o documento determina que na escola, por ser um 

espaço de aprendizagem sem salas de aula, não há “Classificação e Reclassificação, 

Promoção, Retenção e Recuperação das crianças” (EPA, 2013, p. 27). O Regimento 

Interno da escola trata desse assunto mais detalhadamente e afirma que acontece de 

acordo com os seguintes parâmetros:  

 

a) Quando o educando desenvolver as atitudes e competências básicas 

que lhes permitam integrar-se de forma equilibrada na comunidade 

escolar e trabalhar em autonomia;  

b) Quando o educando desenvolver as competências básicas adquiridas 

no Núcleo de Iniciação II e procurar atingir, nas diferentes áreas 

curriculares, os objetivos de aprendizagem nacionalmente definidos, no 

âmbito de uma gestão responsável de tempos, espaços e objetivos;  

c) Quando o educando desenvolver as competências definidas para o 

Ensino Fundamental podendo ainda ser envolvidos, com o 

assentimento das respectivas famílias, em projetos complementares de 

extensão e enriquecimento curriculares, bem como de pré-

profissionalização, se maior de 13 anos (EPA, 2013, p. 57 e 58). 

 

 Para tanto, cabe aos educadores: “[...] realizar avaliação formativa e contínua aos 

educandos; Registrar e comunicar ao educando e responsável sobre o processo de 

aprendizagem; Arquivar atas e relatórios de desenvolvimento e aprendizagem do 

educando” (p. 58).   

A assembleia escolar é o dispositivo de intervenção direta que organiza e estrutura 

a ação educativa e permite aos educandos a participação democrática nas decisões que 

dizem respeito à organização e funcionamento escolar. A assembleia, de acordo com o 

PPP, acontece quinzenalmente e é presidida por uma Mesa Eleita (em 2012 foi presidida 

por uma mesa provisória, em vias de ser substituída por uma mesa eleita no ano seguinte), 

esta é “[...] constituída por um presidente, um vice-presidente, três secretárias, que fazem 

a ata” (p. 27), também faz parte o Grupo de Ajuda que auxilia na “organização do espaço 

físico, [...] o livro de presenças, entre outras coisas” (p. 27).  

Atualmente, de acordo com o que observei e conversei com educandos e 

educadores, a assembleia não tem mais uma periodicidade pré-determinada, acontece de 

acordo com a demanda, com as pautas que devem ser discutidas. Em geral, ocorre nas 

sextas-feiras, faz-se pequenos grupos de discussão das 8 às 9 horas da manhã e depois 

todos os grupos se encontram na quadra, fazem a roda, apresentam propostas de acordo 

com o que foi discutido no grupo menor e votam. As decisões são tomadas por consenso. 

Sobre as assembleias a Educanda 01 diz o seguinte: 
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Eu acho que é importante porque a criança ela, ela dá sua proposta, né? 

Porque tem gente que não vai pra assembleia, aí o combinado é que 

você não vai pra assembleia o que ficar decidido é... vai ser, então, se 

ficou decidido que não é pra trazer celular, as pessoas que não vieram 

na assembleia vão ter que concordar com isso, por isso que eu acho que 

as crianças devem ter suas próprias opiniões para dar pra reunião. 

[É fácil decidir no coletivo?] 

Um pouco, um pouco. Às vezes a gente só pensa em si mesmo, às vezes 

a gente pensa, como quando uma coisa boa, por exemplo, o uso do 

computador é coletivo e é bom pra todo mundo, então se fosse pra 

discutir eu dava a proposta de todo mundo, tipo assim, ter um coletivo 

em vez de trazer em casa, eu dava uma proposta boa, mas, às vezes não 

é tão coletivo assim, como o material ele é coletivo, só que nem todo 

mundo pensa que é coletivo, algumas pessoas sim, outra pessoas não 

(código 8.1e, APÊNDICE D). 

 

O PPP discorre ainda sobre o Acompanhamento, Controle e Avaliação da 

Proposta Educacional que é realizado pelo Conselho de Escola e objetiva analisar, 

orientar e reformular, caso necessário, os procedimentos pedagógicos, financeiros e 

administrativos.  

Incluída na documentação referente à Proposta de Transformação Vivencial 

(2013) há uma Minuta de Projeto de Lei, base de “Termo de Autonomia” (EPA, 2013, p. 

29), que se trata de um contrato firmado entre a EPA e a Secretaria Estadual de Educação 

do Estado de São Paulo. No anexo IV tem-se o Compromisso e Código de Honra 

Educativo (p. 41), no qual o educador assina se comprometendo a cumprir e fazer cumprir 

o Projeto Educativo da Escola. Em seguida, há o Código de Conduta Educativa (p. 42), o 

qual os pais ou responsáveis assinam e se comprometem com a Escola, no sentido de 

colaborar com a aprendizagem do educando.  

  

2.3.3 A formação dos educadores no contexto do projeto pedagógico da EPA 

 

Em uma das reuniões que participei o Educador 01 afirmou que para ser membro 

da equipe era necessário, antes de tudo, colaborar com os combinados e se identificar com 

a proposta pedagógica. Ele disse que o trabalho é em equipe, nenhum educador trabalha 

sozinho e que é importante poder contar com qualquer educador em qualquer situação. 

São muitas situações e as ações têm que estar pautadas nos valores do projeto.  

 Na mesma reunião, o Educador 13 explicou que os educadores, ao integrarem à 

equipe da EPA, passam por um tempo de vivência acompanhando as pessoas que 
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trabalham lá, durante esse período os novos educadores conhecem os espaços, o dia-a-dia 

e participam de conversas que definem como será o seu trabalho. Assim, o trabalho de 

formação desses profissionais se dá na experiência vivida, nas reuniões e nos encontros 

de estudos entre a equipe, nesses momentos também participam das decisões e ações 

acerca dos problemas coletivos da escola (EPA, 2013, p. 20).  

 Contudo, por meio das entrevistas e das observações que realizei, percebi que esse 

período de vivência acontece diferente na prática, pois as demandas acabam exigindo que 

o novo educador assuma logo muitas responsabilidades e o período de adaptação se torna 

reduzido. Portanto há, na teoria, um período de adaptação e conhecimento dos espaços, 

regras e combinados, contudo, a forma com que vem acontecendo na prática, o novo 

educador já começa assumindo as tarefas de tutoria, mediação de projetos, dentre outras.  

Sobre essa questão, quando realizei entrevista com a Educadora 04, que trabalha 

na EPA há seis meses, perguntei sobre esse período de adaptação, essa vivência que passa 

o novo educador sendo acompanhado pelos outros educadores até estar pronto para 

assumir todas as responsabilidades e ela afirmou que “[...] é uma formação in loco [...] 

tudo ao mesmo tempo”. Disse que, quando entrou na EPA, achava que teria esse período 

de vivência, imaginava que seria curto, pois sabia das demandas do projeto e disse que na 

semana do planejamento ela tinha uma lista de coisas que tinha que organizar nos 

horários, mas ela não sabia o que eram essas coisas: 

 

[...] ‘então no seu horário semanal vai ter tantas horas de tutoria, tantas 

horas de mediação de projetos, tantas horas de grupos de 

responsabilidades, comunidade, conselho de projeto você também põe, 

quatro horas, e’... tinha mais alguma coisa... ‘ah, momento especialista 

de português [...] e horário de estudo’, bom, se tiver mais algum nome 

eu vou falando, assim, e aí fora isso tem, então, a tutoria o que é que 

você faz, é o roteiro de aprendizagem, ah, mas, e o planejamento do 

dia? Tô vendo aqui planejamento, qual a diferença e tal, bom, aí, falei, 

não tem como eu pensar se eu vou pôr isso na sexta ou na segunda, se 

é de manhã ou de tarde, sem saber direito, então pra mim tava bem 

tranquilo, né? E no processo de planejamento eu percebi que eu ia 

começar como todos os outros educadores, a gente teve uma semana de 

planejamento e aí, percebendo como seria a dinâmica da primeira 

semana, foi interessante, ao invés de dividir em quatro grupos, porque 

éramos quatro educadores no desenvolvimento, foi dividido em três, 

porque aí as crianças não me conheciam ainda, né? (Educadora 04, 

código 2.4.4, APÊNDICE C). 
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 Vê-se então que há sim uma certa preparação do educador que ingressa na EPA, 

uma adaptação que, teoricamente, é um período de vivência, mas que na prática acontece 

de acordo com as possibilidades e circunstâncias do projeto, o que, acaba por ser uma 

vivência já assumindo responsabilidades. Na experiência da Educadora 04, ela teve uma 

semana de contato com as crianças para que se conhecessem e só então assumiu tutorias. 

 

[...] foi uma semana diferente, né? Tinha discussões em grupo e as 

crianças foram divididas nesses três grupos que elas ficariam a semana 

inteira, não teria estudo individual nem nada, seriam mais coletivos e 

esses três grupos se revezariam entre os tutores e eu também para ir 

conhecendo as crianças, então discussões, avaliações do ano passado, 

discussões sobre grupo de responsabilidade, assembleia, sobre o 

roteiro, para escutar as crianças e a partir disso fazer um semestre 

diferente, construir com elas, né? Não para elas.  E ao mesmo tempo 

elas poderem ir me conhecendo, fizemos até uma brincadeira que foi 

bem legal de entrevistas, então as crianças perguntaram coisas bem 

engraçadas, e pra elas poderem escolher no final dessa primeira semana 

o tutor e eu também poder me acostumar um pouco com elas 

(Educadora 04, código 2.4.5, APÊNDICE C). 

 

A educadora contou que a partir da segunda semana ela foi considerada uma 

educadora como os outros que já estavam lá há mais tempo, com as mesmas 

responsabilidades e quase o mesmo número de tutorandos. Isso porque ela bateu o pé e 

disse à equipe que precisava ter um número menor, a equipe compreendeu, concordou e 

fizeram a organização para que isso fosse possível. 

 

Então esse processo foi muito aprende fazendo mesmo e foi única 

opção, não tive opção e eu acho que o projeto não teve opção também, 

porque depois mais pra frente, bem angustiada com essa questão e 

achando que eu tava fazendo aquém do que eu poderia fazer justamente 

por não ter tido essa vivência, esse período de observação, que fosse de 

uma semana, eu acho que faria muita diferença, então eu pedi ajuda para 

os educadores, verbalizei isso e eles disseram ‘você tem razão, inclusive 

Educadora 04, você pode ajudar a gente a receber os novos educadores, 

talvez a gente se especializou a receber voluntários, que a gente ainda 

tá no caminho, e não olhou para os educadores, então o que você tá 

dizendo é legítimo e tal, você sabe que o projeto tava mesmo com essa 

demanda, a gente não se orgulha disso, mas, enfim, você tem razão, mas 

era o que dava’, né? E aí depois eu até pensei que talvez daria, mas 

assim, hoje olhando agora com a experiência de seis meses, conhecendo 

a equipe, sabendo o jeitinho de cada um, onde dá e onde não dá, daria 

pra ter organizado as crianças de uma forma que tivesse pelo menos 

uma semana pra... sem responsabilidade, o horário cumprido, ficar até 

mais do horário pra tirar dúvida, faria muita diferença (Educadora 04, 

código 2.4.6, APÊNDICE C). 
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Vê-se, pois, que esse período de vivência da formação do novo educador, apesar 

de teoricamente pensado, ainda não está consolidado e, de acordo com o relato da 

Educadora 04 é algo importante e necessário que poderia facilitar esse processo de 

transformação que é naturalmente difícil e dolorido, pois, de acordo com a fala de alguns 

educadores que entrevistei essa formação contínua e através da vivência é, na verdade, 

um processo de transformação. A Educadora 06, na ocasião da entrevista, explicou essa 

ideia: 

 

Agora, essa forma diferente de viver, conviver, estar, perceber o outro, 

repartir, se solidarizar com as coisas, ser cooperativo, entender o que 

que é um projeto, como é que se vai gerindo tempo e imprevisibilidade 

e todas as outras coisas que acontecem aqui dentro, essa formação ela 

acontece na prática, né? Então você junta a prática com a teoria e você 

tem a práxis, então você está aqui vivendo tudo isso e refletindo sobre 

todas essas coisas é que vai te dando essa formação, que eu colocaria 

entre aspas porque na realidade é uma transformação. [...] ela ocorre 

porque esse educador, [...] tanto o que chega quanto o que está aqui, 

essa transformação só existe porque um está com o outro, os educadores 

não estão sozinhos, eles não estão num trabalho isolados, eles estão num 

trabalho em equipe, então essa equipe reflete junta sobre todas as 

situações, sobre todas as dificuldades, sobre todas as possibilidades, 

sobre todos os sonhos, sobre todos os erros, sobre todos os acertos, e 

nisso a formação, né? Entre aspas, ela vai acontecendo, ela vai se dando, 

o educador não está sozinho nem em relação ao outro educador, como 

ele também está sozinho enquanto aprendiz, que o outro educador 

também é aprendiz, [...] os educandos também são aprendizes e todas 

as outras pessoas com as quais fazemos contatos, podem ser visitantes 

que vem aqui, como escolas que nós visitamos, outros lugares... vem 

cientista aqui, vem educador, vem escritores, vem advogado, vem 

médico, então tudo isso é formação e transformação, né?  (Educadora 

06, código 2.6.2, APÊNDICE C). 

 

De acordo com o Educador 01, o projeto não está pronto, a escola é sempre 

dinâmica, a educação acontece na relação e, por isso, todos são aprendizes. Quando o 

entrevistei ele falou, inclusive, que em sua opinião há premissas nessa formação do 

educador: a primeira é de que a nossa formação é errônea, deficiente e, portanto, estamos 

incompletos, “somos todos esburacados” e, por isso, precisamos de uma alternativa, outro 

modo de conceber a Educação. 

 

A outra premissa [...] é estar disposto a se mudar, estar disposto a se 

transformar, isso quer dizer, estar disposto a sentir angustia, estar 

disposto a sofrer, estar disposto a ter frustração, assim como estar 

disposto a apreciar sucesso, a apreciar relações, a vivenciar e gostar de 
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um risco. [...]. A partir disso, eu acho que é saber escutar e estar muito 

perceptivo com o outro, independente do que seja, quanto mais 

habilidade de escuta, mais repertório de atuação, é... maior, mais 

efetivo, mais coerente, mais eficiente vão ser as intervenções, vai ser o 

processo educativo, vai ser a consciência, a tomada de consciência, o 

domínio da, dessa arte, né? Muita gente fala que é arte de educar, não 

sei se é arte, mas enfim. E aí a formação se dá nisso, para mim se dá 

nos problemas que vão aparecendo na relação e que você, no teu papel 

de educador, que tem que tá muito claro qual é, vai buscar alternativas 

pra poder resolver esse problema, dentro das perspectivas, dentro do 

perfil do educador, dentro dos valores do projeto, dentro do que é o 

projeto, como profissional você vai encontrar as soluções e aí é óbvio 

que não é sozinho, é junto com os outros, na relação mesmo, com outras 

pessoas (Educador 01, código 2.1, APÊNDICE C). 

 

O Educador 13 afirmou que na EPA a educação se faz no fazer e que ali se estudam 

vários autores, (dentre os quais ele citou Paulo Freire, Lauro de Oliveira Lima e os 

materiais sobre a Escola da Ponte) mas que não endeusam nenhum, pois depende da 

situação uma teoria dar certo ou não. Portanto, a fundamentação é “multirreferencial” e 

de base axiológica.  

Nesse sentido, o PPP afirma que o educador da EPA ensina através de atitudes, 

portanto, ele não deve se propor a transmitir apenas aquilo que sabe, mas também os 

valores que transparecem em suas ações. Assim, ele é responsável por tomar decisões, 

elaborar críticas construtivas e escolher os caminhos para cada situação. Sobre essa 

postura crítica e dinâmica Paulo Freire (1994) afirma: 

 

O caminho é a informação formadora, é o conhecimento crítico que 

implica tanto o domínio da técnica quanto a reflexão política em torno 

de/a favor de quem, de que, contra quem, contra que se acham estes ou 

aqueles procedimentos técnicos (p. 131). 

 

 Em minhas observações participativas em campo sempre fluíram muito as 

conversas com a Educadora 04, ela disse que para ela é muito bom falar, pois tinha 

necessidade de refletir e também porque ela compreendia a minha necessidade de 

compreender. Disse que, quando entrou na escola, eram muitas coisas para entender e, 

por isso, a necessidade de fazer muitas perguntas era intensa. De acordo com o que me 

relatou, no começo de seu trabalho na EPA, a Educadora 05 lhe ajudava muito. Segundo 

a opinião da Educadora 04, quando a pessoa se organiza ela consegue ter mais tempo para 

ajudar o outro e a Educadora 05 é muito organizada, isso é perceptível até na sua fala que 

é muito didática. 



 

  110 
 

 A Educadora 04 disse que a EPA foi o único lugar onde trabalhou e teve acolhidas 

suas inquietações e angústias, não como algo simplesmente particular, mas como parte 

do projeto da instituição. Ela disse que, segundo a Educadora 05, essas questões pessoais, 

quando devidamente partilhadas, podem ajudar ao educador ou à educadora, pode ser 

bom para os outros e para o projeto.  

 A Educadora 04 disse que quando entrou no projeto teve dificuldade de se 

organizar, se sentiu insegura para fazer a primeira tutoria e percebeu que os demais 

educadores estavam muito ocupados com a organização inicial do projeto. Então, ela 

procurou um dos educadores, que estava um pouco mais tranquilo porque não estava 

sendo tutor, e pediu ajuda. 

 Segundo a Educadora 04, ela teve a sua insegurança acolhida por um dos 

educadores para quem pediu orientação, foi orientada a conversar com um outro educador 

que, na sua opinião, foi desatencioso com ela, quando tivesse mais fortalecida e com as 

suas questões claras, ela disse que a pessoa que lhe orientou, sobre as suas dificuldades, 

afirmou que “[...] isso é importante não só pra você, não só pra esse educador, isso é 

importante para o projeto”. A Educadora 04 descreve o que isso significou para ela: 

 

Aquilo me deu uma alegria, uma coisa, que eu fiquei refletindo umas 

duas, três semanas, eu tive, foi uma das primeiras certezas que eu tive 

aqui dentro de que dá certo, porque você trata as relações de equipe de 

uma forma diferente, então em nenhum momento em que eu levei, foi 

considerado insegurança, foi considerado legítimo, e ainda que fosse, 

era legítimo, tudo faz bem pro crescimento do projeto, então não é 

considerado ‘ah, ela que não se entendeu com o outro, o outro que não 

entendeu direito ou que tava sobrecarregado e vai lá e faz’. Não! Tudo 

isso tem a ver com o crescimento do projeto [...] (Educadora 04, código 

2.4.9, APÊNDICE C). 

 

Talvez seja desse tipo de comunicação que fala Freire (1994) nas palavras abaixo: 

 

A informação é comunicante, ou gera comunicação, quando aquele, a 

quem se informa algo, apreende a substantividade do conteúdo sendo 

informado, quando o que recebe a informação vai mais além do ato de 

receber e, recriando a recepção, vai transformando-a em produção de 

conhecimento do comunicado, vai se tornando também sujeito do 

processo de informação que vira por isso formação. A formação por sua 

vez, não pode dar-se na limitação acrítica e asfixiante dos 

especialismos. Só há formação na medida que vamos mais além dos 

limites de um saber puramente utilitário. (FREIRE, 1994, p. 130, grifos 

do autor). 
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 A documentação da Proposta de Transformação Vivencial traz o Círculo de 

Estudos como modalidade de formação dos educadores, no qual se objetiva: “[...] que os 

participantes adquiram conhecimentos e aptidões relevantes, que a sua autoconfiança se 

fortaleça e que se desenvolvam do ponto de vista social e democrático” (EPA, 2013, p. 

63). O círculo é visto como um encontro não hierárquico e dialógico onde é possível se 

estabelecer relações em pé de igualdade em “[...] uma comunidade de adultos em auto 

formação, que surge por princípios democráticos e não-autoritários” (p. 63). Essa 

constituição permite uma transformação através das relações intersubjetivas e com os 

espaços físicos e contextos culturais. “O círculo será, nesta asserção, o que a escola é para 

um projeto político pedagógico: uma organização com uma cultura própria” (EPA, 2013, 

p. 64). 

 

O requisito do respeito pela autonomia do formando e da autonomia do 

círculo está intimamente ligado ao princípio da responsabilização a que 

esta modalidade apela. Dada a sua organização, o círculo é um 

verdadeiro núcleo de democracia participativa, onde a responsabilidade 

é a responsabilidade de todos, e onde cada elemento é individualmente 

responsável pelos atos do coletivo (p. 63). 

 

 A formação acontece no dia-a-dia do fazer pedagógico, segundo o documento, o 

envolvimento num processo contínuo e significativo possibilita ao educador compreender 

a racionalidade que molda as suas pressuposições e como ela é mediadora da cultura 

dominante (p. 64). Por isso, o Círculo de Estudos é um momento dentro de um processo 

de formação que acontece constantemente. 

 

O percurso pessoal e coletivo de formação pressupõe dinâmicas de 

reconstrução da cultura pessoal, profissional e organizacional, 

alterações significativas nos sistemas de valores. Esta transformação 

dificilmente se concretiza confinada aos limites dos conteúdos e tempo 

de um curso (p. 64). 

  

Durante as minhas inserções na EPA estive presente nas assembleias de 

educadores que acontecem todas as segundas-feiras após o horário que as crianças vão 

embora. Nestas assembleias observei que os educadores expõem questões que têm que 

ser decididas, estudam, resolvem problemas, planejam, dão sugestões, partilham 

experiências, etc. Ao meu ver, é nessa assembleia, principalmente, onde ocorre o Círculo 

de Estudos ao qual se refere o documento. Contudo, cumpre salientar a visão do Educador 
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01 quando lhe perguntei se era nessas assembleias que se consolidam esses momentos de 

formação coletiva: 

 

Eu acho que a gente tá aprendendo a fazer essas segundas-feiras, é... é 

o que seria formatador, unificador, homogeneizante da nossa prática, 

que é muito importante quando a gente fala de equipe e fala de projeto, 

é importante que a gente tenha uma voz comum, que a gente saiba. E 

eu acho que ainda tá servindo pra isso as nossas segundas-feiras, tá 

servindo pra gente dar um tom comum nas nossas práticas, pra gente 

estabelecer intervenções comuns, com direções, é claro que cada um 

vai fazer de uma maneira, vai ter uma característica, vai ter um aspecto, 

vai ter uma qualidade, mas uma coisa tem que ser comum, que é o 

posicionamento pro projeto e para aquilo que a gente quer alcançar, isso 

eu acho que as segundas-feiras está servindo pra gente dar os 

combinados, eu acho que esse é o processo, eu visualizo que depois que 

a gente saturar e isso ficar claro pra equipe o que é que isso, o momento 

de... você tá chamando de momento de formação, eu acho que ele vai 

ganhar mais sutileza e as discussões vão ficar mais aprofundadas, eu 

acho que a gente ainda não consegue fazer discussões muito 

aprofundadas sobre os temas, estamos aprendendo, mas mês passado a 

gente deu um passo muito importante nisso, na discussão de 

metodologia de pesquisa, essas coisas, mas a gente ainda tem um chão 

pra aprender, eu sinto isso, porque eu acho que é o processo (Educador 

01, código 2.1.1, APÊNDICE C). 

 

 A formação como processo criativo e crítico, busca a construção de um saber que 

articula elementos científicos, culturais e técnicos e que compreende a intersubjetividade, 

a solidariedade e a autonomia como fatores que determinam a resolução de problemas 

comuns. Assim, o profissional “atua refletindo na ação, criando uma nova realidade, 

experimentando, corrigindo e inventando através do diálogo que estabelece com essa 

mesma realidade” (EPA, 2013, p. 65). 

 

Três valores fundamentais norteiam a elaboração cultural nos círculos: 

o mutualismo (cooperação, solidariedade e interajuda, que são 

obstáculos à autonomia isolacionista e competitiva), autonomia crítica 

e transformadora (criatividade, senso crítico e responsabilidade, que 

conferem ao indivíduo a possibilidade de existir com os outros como 

pessoa livre e consciente) e democraticidade (pluralismo, participação 

social e assunção de cidadania, que definem o homem como 

interveniente e confirmam a transformação da substância e das 

estruturas da comunicação) (p. 64 e 65, grifos do autor).  
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 A própria escola deve ser o lugar privilegiado de formação com intensa relação 

com a prática profissional, por isso é fundamental que a autonomia dos professores não 

esteja circunscrita à sala de aula. Para isso, é preciso que participem das decisões 

administrativas quanto às suas condições de trabalho. Assim, o Círculo de Estudos é o 

espaço dialógico de exercício da cidadania, para que se construam as relações e estruturas 

de organização, “é como um ecossistema de relações e mudanças simbólicas gerador de 

significado para a mudança pessoal e das práticas, em grupo. A formação acontece numa 

sobreposição de interrogações críticas inseridas em contexto de trabalho” (EPA, 2013, p. 

65). 

 

O círculo propicia ao adulto em formação o trabalhar a seu modo, o 

promover rupturas ponderadas no continuum de experiências 

individuais e coletivas, o confronto refletido com o real, na resolução 

de problemas próximos, que não passa pela aplicação linear de modelos 

teóricos instituídos, nem pelo decalque de experiências não-refletidas. 

Ao conhecimento construído, que privilegia a dimensão cognitiva, 

junta-se o conhecimento relativizador, que todo e qualquer fenômeno 

imprime na experiência individual e coletiva (política, profissional, 

social, cultural...) (EPA, 2013, p. 65 e 66). 

 

 O Círculo de Estudos oportuniza o movimento de síntese de conhecimentos e 

possibilidades de ação, pois parte da experiência do fenômeno para agir sobre ele e, 

coletivamente, pensar sobre as ações e assumir responsabilidades. Essa “aprendizagem 

experiencial” abrange a “apreensão da experiência e a sua transformação” (p. 66), num 

contexto em que o indivíduo se sabe acompanhado de pares que compartilham o mesmo 

processo de formação. 

 É irrelevante o número de participantes, “ainda que os grupos com mais de onze 

elementos tenda a descaracterizar-se” (p. 67), o projeto pode ser permanente ou durar até 

quando se justificar. No Círculo de estudos, a formação teórica só faz sentido se estiver 

junto a uma “praxelogia que lhe confira pertinência” (p. 67). Há uma sequência lógica 

nessa prática que parte da definição de objetivos em comum que podem se concretizar 

num espaço mútuo, eis que seria dificilmente concretizados se estivessem isolados, o 

texto define algumas etapas comuns do Círculo de Estudos: 

 

1. Auto-organização dos professores, a partir de um assunto, de um 

problema, de uma intenção emergente do projeto educativo de escola 

e/ou de um projeto pessoal;  

2. Definição de um primeiro objetivo indutor de formação;  
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3. Previsão dos tempos e locais de encontro a disponibilizar;  

4. Referência a um núcleo documental;  

5. Determinação do perfil científico e pedagógico do eventual monitor 

/ animador;  

6. Formalização do projeto de formação.  

7. Avaliação de processos e reformulação do projeto; (EPA, 2013, p. 

67).  

 

 Essa prática busca contribuir para o desenvolvimento de uma cultura local de 

formação em que o educador é um “profissional reflexivo” que analisa e transforma 

experiências. Seja qual for a metodologia adotada, a escolha coletiva da mesma 

“pressupõe a participação e a singularidade da produção de saberes” (EPA, 2013, p. 67), 

num projeto que emerge de uma situação local e singular, mas que reflete de forma global 

sobre os seus problemas. 

A experiência formativa não se resume aos encontros formais, mas abrange o 

tempo e o espaço do cotidiano, da vida e da prática profissional. “O tempo dos encontros 

de formação e o tempo que os medeia são ambos de permanente agir dialético, cujas 

sínteses se operam no desenvolvimento de projetos educativos, onde cada professor e 

cada equipe se forma” (p. 67).  Na fala do Educador 03 estão presentes essas duas 

dimensões da formação, a vivência cotidiana e os encontros para discussão, estudo e 

partilha de experiências: 

 

A formação eu vejo toda hora, a cada instante, se for pensar nisso, é 

prático, né? Você vai aprendendo como é que vai se dar porque a gente 

nunca sabe o que vem pela frente, mas eu sei que entre os educadores 

minimamente, né? Têm sim esses encontros dos grupos, dos núcleos, 

aonde é discutido, é falado, é colocado as dificuldades e como cada 

tutor e educador tá tendo em lidar com o trabalho e nesse diálogo vai 

aparecendo as conversas, então os mais velhos não só de idade, mas de 

trabalho, vão compartilhando as experiências e aí vai se encontrando 

um jeito de viver, né? E essa é a formação que eu vejo que tem aqui, 

[...] eu vejo como contínua (Educador 03, código 2.3.1, APÊNDICE C). 

 

Segundo o documento, o Círculo de Estudos é significativo, pois “reivindica o 

estar no seu tempo e a seu modo”, facultando aos grupos o direito e a possibilidade de 

pensar por si próprios e de atuar na construção de seu tempo e espaço, criar e recriar 

culturalmente a sua abrangência de intervenção, num tempo em que a cultura “apenas 

parece servir para ser consumida” (EPA, 2013, p. 67). 
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O texto sinaliza a importância dessas práticas que têm o tempo e a identidade de 

cada grupo, que permitem que as pessoas construam o conhecimento e a cultura, e assim, 

não sejam meros consumidores. Ressignificar democraticamente a forma de construção 

do conhecimento, de formação dos educadores, é um jeito de possibilitar a transformação 

cultural, é fazer sentir novas emoções e, assim, se torna possível oportunizar também aos 

educandos esse mesmo emocionar, um aprendizado construído, democrático, dialógico e 

autônomo. É como desativar dispositivos culturais e sociais opressores e ativar outros que 

sejam criadores e libertadores. 

A educadora Educadora 02 afirmou que é natural que o novo educador, quando 

chega na EPA, se sinta um pouco perdido, pois há vários combinados entre os educadores, 

ou seja, regras e estratégias criadas pela equipe, e é preciso que o educador novato 

compreenda esses combinados através da vivência no dia-a-dia. Segundo a Educadora 02, 

o educador nunca está pronto, há todo momento existe uma troca que é construída na 

práxis. 

 

Tem um ideal que tem o perfil do educador, esse perfil aí é onde a gente 

quer chegar, que é um documento que tem que a gente fala que é o nosso 

documento de cabaceira, que é onde a gente quer chegar. A gente 

percorre esse caminho, então todo mundo tá nesse processo aí, um ajuda 

o outro. A gente tem, por exemplo, a gente tem que falar baixo nos 

espaços, aí a gente se ajuda pra conseguir isso, né? É todo mundo ser 

humano e às vezes pode acontecer situações de a gente deslizar, mas aí 

a gente tem que se ajudar. Existem as reuniões pedagógicas, os 

conselhos, a gente estuda, agora a gente tá estuando sobre a avaliação, 

antes a gente tava estudando sobre pesquisa, fora isso tem as reuniões 

de núcleo, a gente discute os casos, discute as situações, tudo isso é 

formação (Educadora 02, código 2.2, APÊNDIEC C). 

 

A educadora afirmou ainda que eles não exigem diplomas e títulos, mas se cobram 

em relação aos estudos. Portanto, o percurso de cada um é valorizado no sentido da 

atitude, da iniciativa e da participação nas pesquisas, nos estudos e nos diálogos. Assim, 

os diplomas e títulos só servem se realmente agregam ao educador uma postura 

interessada, curiosa, dedicada e não para lhe conferir status ou posição privilegiada numa 

hierarquia. 

Sobre isso, a Educadora 06 cita os momentos como as reuniões semanais, 

encontros, discussões, leituras, etc., para dizer que nada disso tem sentido sem a prática 

viva e reflexiva e é assim que a formação vai se dando: na forma e no tempo de cada um.  

 



 

  116 
 

[...] é assim que acontece e é assim que cada vez mais evoluindo e 

entendendo que a formação que elas tiveram, [...], a gente percebe que 

a formação que a gente teve de sei lá quantos anos de escola, é 

insuficiente, é nada, pro que a gente começa a aprender aqui, é muito 

interessante, tem gente que tem graduação, pós-graduação, mestrado, 

tem gente que tem até doutorado e percebe que tudo que aprendeu é 

nada pro que começa a aprender aqui, é muito interessante (Educadora 

06, código 2.6.3, APÊNDICE C). 

 

Essa modalidade de formação parece ter íntima relação com o desenvolvimento 

da autonomia e do saber da experiência, pois, uma vez que os educadores se apropriam 

desse processo, podem facilitar o desenvolvimento do educando no sentido de que este 

participe também dessa construção, exercitando assim o diálogo, a resolução de conflitos, 

a tomada de decisões, os valores, a democracia, e, assim, a autonomia. 
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CAPÍTULO 3  

EXPERIÊNCIAS PARA REFLETIR 

 

Algumas experiências me chamaram a atenção pela dinamicidade que ocorreram 

e percorreram o fazer educativo na EPA, irei descrevê-las, pois as mesmas servirão de 

base para algumas reflexões. Essas experiências mostram mudanças ocorridas a partir de 

aprendizados que foram construídos no cotidiano, também dão vida aos valores basilares 

da proposta pedagógica e descrevem alguns costumes da escola. 

 Tanto numa abrangência ampla, como em algumas situações singulares, a 

experiência aparece como fator determinante na construção dos aprendizados. Observei 

que, em 2015, havia um clima mais diretivo em relação ao ano de 2014 e isso se deu como 

resultado de desafios que se apresentaram: estava sendo difícil desenvolver o trabalho 

educativo quando o comportamento de alguns educandos atrapalhava o estudo de outros. 

 Pude observar que há um dizer bastante comum na EPA: “ninguém tem o direito 

de atrapalhar o outro”, portanto, muitos movimentos e organizações que são feitas na 

escola são com base em direitos e deveres. Como isso se tornou um desafio e uma reflexão 

constantes, então, em 2015, foram criados a consolidação, no núcleo do desenvolvimento, 

e o grupo de ajuda (ou o grupo que precisa de ajuda) no núcleo da iniciação (FIG. 23). 

Ambos com objetivo de dar maior atenção aos educandos que ainda não estavam 

conseguindo trabalhar as atitudes e o desenvolvimento da autonomia. 

 

 

Figura 23- À esquerda tabela com o nome das crianças e a quantidade de vezes que estiveram 

no grupo que precisa de ajuda e à direita cartaz feito pelas crianças na sala destinada para o 

referido grupo. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

 Segundo conversas informais que tive com alguns educadores, ambos os grupos, 

a consolidação e o grupo de ajuda, são medidas temporárias que devem acabar quando 
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forem resolvidos os problemas que levaram à criação dos mesmos que são, em sua 

maioria, casos de desrespeito com os colegas, dificuldade de cumprir o próprio 

planejamento e, por isso, a necessidade de separar essas crianças dos demais até que tais 

questões sejam trabalhadas. Sobre isso, segue um trecho do diário de campo, do que foi 

dito pelos educadores na reunião com os pais: 

 

Ninguém tem direito de atrapalhar o outro, nem de destruir algo que 

não é só seu, de interromper o outro quando este estiver falando. Em 

2015, transformar o espaço como um espaço de cuidado máximo, 

consolidação dos valores. Pretendem criar um espaço “maravilhoso”, 

segundo o Educador 01, para isso, onde os educadores estarão para dar 

o que as crianças estão precisando, pois no quesito da atitude há um 

grupo de crianças que precisa de um lugar e um cuidado específico, 

onde haverá uma atenção com os horários, pois são as crianças que 

planejam e organizam o seu espaço, mas algumas crianças ainda não 

têm autonomia para isso. Nesse espaço, esses horários serão 

organizados pelo tutor. No fim do ano, ao se entregar os relatórios finais 

aos pais serão firmados compromissos para essa consolidação. O 

espaço é transitório, pois será até o ponto em que as crianças superem 

as lacunas (Diário de campo, 15 nov. 2014). 

 

 Algo semelhante também ouvi dos educadores em conversas informais: que no 

início do projeto eles começaram pelo fim, ou seja, as atividades começaram como se 

todos já estivessem prontos para lidar com a total autonomia no uso dos espaços, 

materiais, com o cumprimento dos planejamentos, etc. No entanto, a experiência mostrou 

que para se chegar a essa almejada autonomia era preciso se passar por um processo de 

heteronomia. 

Também a experiência vivida se faz determinante na forma com que cada grupo 

senta em círculo para dialogar, discutir e tomar decisões, sempre de acordo com aquilo 

que lhes acontece e com o que estão vivendo, o que mostra uma constante 

correspondência da prática pedagógica com os acontecimentos, com o tempo e com o 

espaço ao redor. É possível perceber que essas vivências se assemelham ao entendimento 

de educação problematizadora de que fala Paulo Freire (2014): 

 

[...] na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o 

seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, 

em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas 

como uma realidade em transformação, em processo (p. 100). 

 

Os educadores não economizam tempo para resolver conflitos, dialogam e 

refletem sobre as atitudes. A forma como se dedicam nessas situações mostra que tais 
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questões são tão importantes em termos de aprendizado quanto os estudos e o 

compromisso com os conteúdos curriculares. 

É possível ver esse esforço no Teaser 8 do filme Quando Sinto que Já Sei8, onde 

a câmera consegue captar uma briga que acontece entre os educandos da EPA e, 

posteriormente, uma educadora auxiliando o diálogo entre os meninos que brigaram. A 

educadora senta com um dos educandos e escuta o relato dele sobre a briga. Ela pergunta 

se o problema foi resolvido e ele diz que não. Então o outro menino é chamado e a 

educadora sugere que eles relatem juntos o que aconteceu, um terceiro garoto que também 

participou do conflito também dá o seu relato, a educadora facilita o diálogo solicitando 

que levantem a mão para organizar a vez de cada um falar e que falem “com o outro e 

não do outro”.  

A educadora assume o papel de mediadora do diálogo e o conflito passa a ser 

objeto de estudo do aprendizado daquelas crianças, exercitando assim, a escuta, a fala, o 

tempo de cada um falar, a capacidade de compreender o outro e de resolver o problema. 

Na ocasião, a educadora e o grupo de meninos, que chegou a ser de cinco educandos, 

chegaram à conclusão que tudo aconteceu por falta de respeito entre eles. 

O filme levanta a reflexão sobre o pedido de desculpas, que muitas vezes, é apenas 

uma formalidade que não leva o educando a refletir sobre suas ações, e sobre a questão 

do tempo para resolver conflitos, pois na maioria das escolas isso é feito muito 

rapidamente, não há tempo para sentar, conversar e refletir sobre o acontecido. Assim, há 

uma aparente resolução rápida, mas não há eficiência pedagógica. 

A questão da resolução de conflitos também foi abordada pelo Educador 03 como 

uma forma de construir um mundo menos egoísta. Ele afirma que o respeito por si mesmo 

nos leva ao respeito pelos outros e isso deve ser vivido no dia-a-dia, de forma que haja 

uma coerência daquilo que eu penso, falo e faço. Ele também chama a atenção que esse 

esforço deve ser trabalhado na perspectiva da relação e afirma: 

 

[...] quando eu quero criar relação com o outro, quando eu tô me 

expandindo, tô revolucionando, tô até dançando, coisa que eu nunca 

pensei em dançar, por exemplo [...]. Quando a gente vê que o outro tá 

tendo oportunidade de se expressar, de falar, mesmo a gente sabendo 

que naquele momento, naquele contexto, aquela pessoa deu um vacilo, 

mas ela se sente ouvida, né? Você deu atenção pra figura, ela vai dizer 

‘nossa, que legal’, aí ela começa a repensar que a sacada é eu pensar 

nas minhas atitudes, né? Nas minhas reações, não são só as ações, 

porque a minha reação normal... qual é o exemplo de alguma criança, 

                                                           
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-9uIMxg4AYw 
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sei lá, que a gente tem por aí? Resolver na base da porrada, essa é uma 

reação, não é ação dela, porque ela teve um estímulo aí externo que 

provocou a reação dela, e o que é que a gente procura? Que eu tento 

procurar? Eu tento procurar. Fazer com que ela pense. A reação dela 

agora tem que ser outra, ela tem que criar uma reação mais amorosa 

com ela, pra ter com o outro, né? (Educador 03, código 1.3.6, 

APÊNDICE C). 

 

Diante da realidade do mundo atual, onde a violência se manifesta de tantas 

formas, estando presente nas maneiras mais bruscas e mais sutis de se relacionar, o 

assunto da resolução de conflitos nas escolas deve ser algo repensado, uma vez que não 

se trata apenas de algo que deve ser resolvido para que se possa continuar com as 

atividades de conteúdo, mas deve ser tratada como um conhecimento tão importante 

quanto aprender matemática, português, ciências, etc. Esse tema se mostra como uma 

questão cultural, a qual as práticas educativas devem problematizar em primeiro plano.  

Os educadores da EPA tiveram e têm até hoje, numa proporção menor, que lidar 

com essas questões da resolução de conflitos, pois a violência vivida por cada um dos 

educandos em casa, na rua e através da mídia, reflete no agir das crianças e na maneira 

como elas se relacionam entre si no espaço da escola: 

 

As crianças chegaram aqui e a cultura da maioria delas era, 

provavelmente, uma cultura muito dura, muito seca, porque elas 

chegaram num nível de desrespeito tão grande, porque elas se batiam, 

elas xingavam, elas se provocavam, enfim, e eu fico pensando se na 

cultura delas isso é normal, natural, porque eu tô falando com a análise 

da minha visão que vivo num outro mundo, num outro universo, não é 

nem outro mundo, é outro universo, mas eu acredito fortemente que 

para você, de fato, ser afetivo com alguém você tem que primeiro 

respeitar esse alguém. Pra mim afetividade não é beijinho e abraço, [...] 

está diretamente relacionado com respeito [...] é quando eu te respeito 

e te trato bem porque eu tenho respeito por você, eu te considero, [...] 

elas se falavam de maneiras ríspidas, agressivas, né? Às vezes 

insultuosas mesmo, e hoje [...] elas conseguem ser afetivas um com o 

outro, mesmo se esse outro não for a paixão da vida delas, entendeu? 

Então desassociou afetividade do ‘eu gosto de você, então eu te trato 

bem, se eu não gosto eu te trato mau’, eu preciso ser afetivo com 

qualquer um, porque eu tenho que respeitar a todos pra que eu também 

possa ser respeitada por todos (Educadora 06, código 6.6, APÊNDICE 

C). 

 

Outro ponto relevante é a forma como os valores basilares da proposta pedagógica 

vão sendo trabalhados no cotidiano da escola e como eles fazem sentido no contexto das 

experiências vividas, tanto para educandos como para educadores. Nas assembleias em 

que estive presente os valores foram ressaltados durante os diálogos, foram citados de 
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forma clara e contextualizada, em relação às questões que estavam sendo discutidas. É 

um exercício trabalhoso, onde os próprios desafios são conteúdos para o aprendizado. O 

Educando 04, ao falar da assembleia, relata algumas dificuldades que podem ocorrer nas 

assembleias: 

 

Tem horas que fica muito chato. Olha, eu vou te falar como é a 

assembleia: assembleia a gente resolve tudinho em um só dia, se 

demorar, ficar fazendo bagunça, tem que levantar o dedo pra parar de 

fazer bagunça e a gente nunca mais... a gente começa a gritar, falando 

um montão de coisa e os educadores ficar pedindo silencio e tem gente 

que não ouve (código 8.4e, APÊNDICE D). 

 

Também quando entrevistei o Educando 03, ele, ao comparar a EPA com outras 

escolas, enfatizou essa questão: “[...] as outras escolas não têm esses negócios assim de 

falar os valores dela, que aqui no Âncora todo, todo ano eles falam que tem valores [...], 

nas outras escolas é diferente, [...] eles fazem o que quiser, grita, fala alto, não faz lição” 

(Educando 03, código 2.3.1e, APÊNDICE D). 

A Educadora 02, em uma das nossas conversas informais, compartilhou comigo 

uma reflexão, na qual se destacou a vivência da afetividade enquanto valor basilar: disse 

que no começo da assembleia na iniciação, as educadoras estavam bravas na fala com as 

crianças e que seguiram o diálogo de forma séria e dura, já que a situação exigia isso, pois 

o problema discutido era a falta de respeito uns com os outros.  

Ela disse que, após a assembleia, no decorrer do dia, várias crianças vieram ao seu 

encontro com manifestações de carinho, pedindo abraços e beijos. Para ela, isso acontece 

porque as crianças são tratadas com muita atenção e carinho o tempo todo e, por causa 

disso, um momento de seriedade em que o educador utiliza certa autoridade não afasta o 

valor da afetividade nas relações educador-educando. 

Nas entrevistas busquei apreender o significado daquilo que se vive na escola para 

os atores que viveram, com vistas a apreender não apenas fatos objetivos, mas os 

fenômenos que se manifestam em si mesmos, tais como são para a consciência, 

constituídos de sentidos e significados. É o que explica Giorgi (2008): 

 

[...] a fenomenologia analisa as intuições ou presenças, não em seu 

sentido objetivo, mas precisamente sob o ângulo do sentido que esses 

fenômenos têm para os sujeitos que os vivem. A análise exige, 

geralmente, que a “significação fenomenal” seja ligada à “significação 

objetiva” do objeto, de modo a alcançar uma maior clareza, porém ela 

visa sempre apreender a significação do objeto tal como ela se dá (p. 

389). 
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 Gomes (1998) esclarece que a entrevista, enquanto veículo de comunicação “[...] 

é organizada em torno de um roteiro direcionado para certos temas, mas aberto para 

ambiguidades”. A partir da abordagem fenomenológica, ela “[...] explora o mundo vivido 

do entrevistado, definido como experiência consciente, e está à procura do sentido que 

este mundo vivido tem para o entrevistado” (p. 29).  

De acordo com tais entendimentos as entrevistas se deram a partir da elaboração 

de roteiros destinados aos educadores (APÊNDICE A) e aos educandos (APÊNDICE B), 

constituídos por perguntas abertas e palavras-chave sobre as quais os entrevistados 

falavam. Ao final estimulei-os a acrescentar informações que quisessem ou julgassem 

importantes.  

A aproximação com os educandos e com os educadores se deu na experiência 

vivida, na relação, e quando senti que já havia uma certa empatia fiz o convite para que 

eu pudesse entrevistá-los. Todos os entrevistados e entrevistadas pareceram muito à 

vontade durante a entrevista e, ao meu ver, além de uma exposição de informações foi 

também um momento de reflexão. Todos, adultos e crianças, mostram uma consciência 

de que vivem uma experiência educativa diferente e inovadora. 

Por meio do relato de experiências vividas acredito ser possível uma reflexão 

situada que considere as nuances do cotidiano e o aspecto vivo do fazer educativo e, 

assim, perceber como são trabalhados os valores basilares afirmados no PPP, como o 

corpo participa e se movimenta nesse contexto, como a proposta pedagógica acontece e 

como buscam o desenvolvimento da autonomia no dia-a-dia da EPA. 

 

3.1 Círculos de diálogos e assembleias 

 

 Nas imersões em campo que fiz na EPA participei de assembleias escolares com 

o grupo de educadores, ou seja, todos os adultos que trabalham na escola, envolvendo 

tanto a equipe pedagógica como a equipe de serviços administrativos e dos serviços 

gerais. Participei também de assembleias constituídas pelos educadores e educandos dos 

núcleos da iniciação I e II e também de outras que envolviam o núcleo do 

desenvolvimento. 

 Segundo o Regimento Interno, as assembleias acontecem semanalmente e são 

constituídas por todos os educandos da escola (EPA, 2013, p. 53). Porém, de acordo com 
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o que observei e com alguns relatos, atualmente, as assembleias dos educandos são 

convocadas de acordo com as demandas, não há exatamente uma data marcada para isso. 

Já os encontros entre os educadores são mais sistemáticos, têm uma frequência 

determinada, acontecem todas as segundas-feiras. 

Em todas as assembleias as pessoas sentam em círculo, há alguém que facilita o 

diálogo e, para solicitar a palavra ou pedir silêncio, as pessoas levantam o dedo indicador 

(FIG. 24). Esse gesto é vivo em toda a escola e define um modo de ser daquela 

coletividade, ele acontece em todos os espaços e parece naturalmente incorporado pelos 

sujeitos, porém, segundo alguns relatos, o próprio gesto foi construído e aceito por 

aquelas pessoas como uma forma de convívio e é reafirmado em cada prática, cada 

assembleia. 

 

 

Figura 24- À esquerda crianças no círculo de diálogos do núcleo da consolidação com o dedo 

levantado esperando a vez de falar e à direita educadores e educandos com o dedo levantado 

pedindo silêncio no refeitório. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

O gesto de levantar o dedo indicador para falar ou para pedir silêncio tornou-se 

um hábito que caracteriza a identidade daquela escola. Sobre isso, Merleau-Ponty (1999) 

traz a seguinte reflexão: “[...] todo hábito é ao mesmo tempo motor e perceptivo, porque, 

como dissemos, reside, entre a percepção explícita e o movimento efetivo, nesta função 

fundamental que delimita ao mesmo tempo nosso campo de visão e nosso campo de ação” 

(p. 210). Assim, há nesse gesto uma comunicação entre a percepção e a ação, 

caracterizando um modo de ser no mundo e também a construção coletiva de uma cultura 
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que facilita e garante o espaço de todos à participação e, portanto, à expressão e exercício 

de uma certa autonomia.  

De acordo com o Regimento Interno, a assembleia escolar, enquanto dispositivo 

de intervenção direta, “[...] é a estrutura de organização educativa que proporciona e 

garante a participação democrática dos educandos na tomada de decisões que respeitam 

à organização e funcionamento da Escola” (EPA, 2013, p. 53). O Regimento Interno 

define as atribuições da assembleia escolar e aqui destaco as seguintes: elaborar e aprovar 

o seu próprio regimento, pronunciar-se sobre os órgãos da escola, refletir sobre os 

problemas da escola e propor soluções, apresentar, apreciar e aprovar propostas de 

melhoria da organização do funcionamento da escola, aprovar o código de direitos e 

deveres dos educandos, eleger a comissão de ajuda, “[...] Aprovar o mapa de 

responsabilidades e supervisionar o exercício das mesmas” (p. 53). 

 

Ensinar democracia é possível. Para isto, contudo, é preciso 

testemunhá-la. Mais ainda, testemunhando-a, lutar para que ela seja 

vivida, posta em prática ao nível da sociedade global. O que quero dizer 

é que o ensino da democracia não se dá através apenas do discurso sobre 

a democracia, não raro contraditado por comportamentos autoritários. 

O ensino da democracia implica também o discurso sobre ela, não 

abstratamente feito, mas sobre ela ao ser ensaiada e experimentada. 

Discurso crítico, bem fundado, que analisa, concretamente, os seus 

descompassos, suas incoerências. Discurso teórico, emergindo da 

compreensão crítica da prática, eticamente baseado (FREIRE, 1994, p. 

194). 

 

 As assembleias são momentos que propiciam o encontro, a palavra, a escuta e o 

diálogo, é um espaço em que educadores e educandos tomam decisões coletivas por 

consenso, definem e repensam regras de comportamento e do uso do espaço escolar, 

pensam sobre os problemas da comunidade e da escola, buscam soluções, criam e recriam 

seus modos de agir no mundo. 

Percebi nas assembleias uma rica fonte de reflexão acerca do corpo e da 

sensibilidade no desenvolvimento da autonomia e, a partir de alguns relatos desses 

círculos de diálogos em que estive presente, vejo ser possível tecer algumas reflexões 

acerca da corporeidade e dos aspectos estéticos e libertadores dessa prática pedagógica. 

 

3.1.1 Assembleia sobre o uso da biblioteca 
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Na manhã do dia 13 de março de 2015, olhei de longe a quadra da escola e vi uma 

grande roda formada por educadores e educandos (FIG. 25), me aproximei, sentei na roda 

e acompanhei a discussão. O grupo conversava para definir combinados sobre o uso da 

biblioteca sem que fosse necessária a presença de um educador. 

De acordo com o que a Educadora 04 me explicou, cada educador havia se reunido 

com o seu grupo de tutorandos de oito às nove da manhã para preparar propostas para a 

assembleia daquela sexta-feira. Na roda, quem queria falar levantava o dedo indicador e 

o Educador 13 fazia as inscrições das falas. Para pedir silêncio a atitude é a mesma: 

levanta-se o dedo indicador em silêncio. Dessa forma, vai sendo possível, em um grupo 

de cerca de sessenta pessoas, falar quem quer falar, todos se ouvirem e juntos tomarem 

decisões e definirem as regras que desejam seguir, que julgam serem justas.  

O processo não parece ser fácil, no entanto, com algumas regras estabelecidas e 

seguidas, o diálogo vai acontecendo. Em vários momentos, alguns educandos 

atrapalharam com conversas paralelas, com formas indelicadas de se referir ao outro, 

contudo, como todo o grupo faz o mesmo gesto na hora de pedir silêncio, o processo vai 

sendo possível, as propostas são expostas, as responsabilidades de cada grupo são 

colocadas, o educador sintetiza as propostas, pergunta se é consenso, ninguém se opõe e 

a assembleia é encerrada.  

 

 

Figura 25- Assembleia com o grupo do núcleo de desenvolvimento. Fonte: fotografia produzida 

pela pesquisadora. 

 

 Quando as crianças se sentam em círculo para realizar uma assembleia, de certa 

forma, elas sentem que ali estão para construir o mundo, pois a realidade delas é tecida 

naquelas rodas. A assembleia que acabo de descrever decidiu que a biblioteca poderia ser 

usada sem a presença de um educador e foi criado um grupo de responsabilidade, 

constituído pelos educandos, para cuidar da biblioteca. Aquele círculo, portanto, decidiu 
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sobre o uso do espaço e criou um novo grupo para operacionalizar a decisão. Assim, um 

novo órgão se criou no corpo da EPA. 

 O círculo, portanto, é o local e o momento de se construir uma realidade, isso é 

feito através de discussões prévias, construções de propostas e decisão por consenso. A 

assembleia é constituída pelos corpos de educandos e educadores, imbuídos de uma 

postura participativa e democrática. Esse fenômeno é uma imagem, na qual o corpo de 

cada um é parte constituinte, mas é também o universo no qual está mergulhada a 

experiência, onde os educandos e educadores ali presentes se sentem parte, se sentem 

sujeitos que constroem a história e são construídos por ela. 

 O sentir, na visão de Merleau-Ponty (1999), “investe a qualidade de um valor 

vital” (p.84) o qual apreende a sua significação para aqueles que sentem, para os seus 

corpos e por isso o sentir sempre se refere ao corpo. A partir da perspectiva desse autor, 

percebo que a assembleia de que trato é tecida por partes que são constituídas por relações 

singulares entre corpos encarnados, é uma imagem de um segmento de vida. 

 

O sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente 

para nós como lugar familiar de nossa vida. É a ele que o objeto 

percebido e o sujeito que percebe devem sua espessura. Ele é o tecido 

intencional que o esforço de conhecimento procurará decompor 

(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 84). 

 

São as relações e o sentimento do sujeito encarnado que definem a forma de 

conhecer, a atitude, a postura, e, no caso da assembleia, esse sentir vem da participação 

num contexto de diálogo coletivo e decisão por consenso, portanto um espaço para 

problematizar o mundo, para discutir os problemas daquele grupo, onde haja momentos 

para a escuta e para fala, em meio a uma cultura criada por aquela comunidade escolar. 

O ato de conhecer, quando busca uma atitude autônoma e libertadora, deve ser um 

ato de criar, reinventar, deve estar imbuído de uma postura crítica. Como afirma Freire 

(1981), “o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo” (p. 09). Segundo 

o autor, “a atitude crítica no estudo é a mesma que deve ser tomada diante do mundo, da 

realidade, da existência. Uma atitude de adentramento com a qual se vá alcançando a 

razão de ser dos fatos cada vez mais lucidamente” (p. 09). 

O círculo da assembleia pode ser, portanto, um ato cognoscente e uma atitude 

crítica que se vive com o corpo inteiro e também um espaço para a superação da 

contradição presente na relação entre educador e educando, pois ali o poder dos adultos 

não sobrepõe a participação das crianças, os educadores estão ali para facilitar o processo, 
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mas não têm direito ao voto (EPA, 2013, p. 53). Assim, o fazer educativo afirma e 

reafirma o protagonismo dos educandos, possibilitando uma experiência democrática e, 

portanto, a sensação de uma liberdade responsável, coletiva e na cidadania. 

Uma educação que já vem pronta, onde os conteúdos e ações estão determinados 

no tempo e no espaço e as regras são impostas e impessoais, tira dos sujeitos uma camada 

sensível deles próprios, a qual seria construída através da experiência vivida e pelo 

diálogo. Seria o diálogo entre o mundo vivido e os corpos encarnados o elemento criador 

dos órgãos daquele corpo que é a escola ou a comunidade. 

A identidade individual parte da coletiva assim como a intelectualidade parte da 

sensibilidade, uma dá base para a outra, uma antecede a outra. Portanto, sentir-se 

integrante de um todo é o ponto de partida para sentir-se a si mesmo. 

 

Definitivamente, a morte do sujeito não começa pelo pensamento, mas 

por sua sensibilidade! Sem dúvida nenhuma, sentir-me eu mesmo 

revela-se anterior e determinante de qualquer “pensar em mim” 

subsequente. O que aponta novamente para essa missão básica da 

educação nos dias presentes: estimular o sentimento de si mesmo, 

incentivar esse sentir-se humano de modo integral, numa ocorrência 

paralela aos processos intelectuais e reflexivos acerca de sua própria 

condição humana (DUARTE JR., 2004, p. 175). 
 

 Esse sentimento de si em relação aos contextos ao qual pertence diz respeito à 

forma de perceber a realidade em volta. Essa história perceptiva, de acordo com Merleau-

Ponty (1999), é resultado das relações que se estabelecem com o mundo objetivo “meu 

presente, que é meu ponto de vista sobre o tempo, torna-se um momento do tempo entre 

todos os outros, minha duração um reflexo ou um aspecto abstrato do tempo universal, 

assim como meu corpo um modo do espaço objetivo” (p. 108). 

 O relato sobre essa assembleia possibilitou a reflexão sobre o corpo enquanto parte 

de um todo, a percepção da realidade e de si mesmo, a sensibilidade enquanto base de 

qualquer conhecimento. Permitiu refletir sobre aspectos libertadores da educação: a 

possibilidade da experiência democrática, portanto, a educação na cidadania, a quebra da 

contradição educador-educando e o ato cognoscente enquanto experiência educativa viva. 

A assembleia sobre o uso da biblioteca aconteceu com o grupo de educandos do 

desenvolvimento, mas também tive a oportunidade de observar uma assembleia no grupo 

da iniciação no dia anterior.  
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3.1.2 A assembleia na iniciação e a criação do grupo de ajuda 

 

Dia 12 de março de 2015, no horário após o almoço, fui a procura da Educadora 

02 para acompanhar suas atividades no grupo da iniciação, ao chegar no espaço encontrei 

todos, educadores e educandos, sentados em uma grande roda em assembleia (FIG. 26). 

O problema discutido era a necessidade da criação de um grupo de ajuda constituído pelas 

crianças que estavam batendo umas nas outras, desrespeitando os colegas, dentre outros 

tipos de indisciplina. Esse grupo ficaria durante uma semana em outro espaço recebendo 

uma atenção especial, já que não estavam sabendo se relacionar com os outros, nem 

transitar pelos espaços. 

Nessa assembleia na iniciação o grupo de educandos e educadores estavam 

sentados em uma grande roda, as crianças tiravam dúvidas de como funcionaria o grupo 

de ajuda, os educadores respondiam algumas questões, porém outras regras seriam 

combinadas com os educandos que inaugurariam o grupo de ajuda, havia ao lado da roda 

de conversa um quadro com o nome dessas crianças. 

A assembleia foi encerrada e eu, juntamente com a Educadora 02, fomos para o 

espaço da consolidação, onde estavam a Educadora 07 e essas crianças da iniciação que 

estavam inaugurando o grupo de ajuda. Estavam sentados em volta de uma mesa 

elaborando combinados que seriam seguidos como, por exemplo, “não bater e nem xingar 

o colega”. Mesmo com isso estabelecido aconteceu de uma menina bater em um menino. 

Nesse momento, a Educadora 07 chamou a atenção e reafirmou o motivo de 

aquele grupo estar ali, necessitando de uma atenção especial, pois não estavam sabendo 

se relacionar com respeito e nem utilizar os espaços. Ela explicou que aquele grupo 

seguiria o mesmo plano de atividades, pois não estavam preparados para fazer escolhas e 

gerir o seu tempo e, por isso, perderiam o direito de elaborar o próprio planejamento. Os 

educandos ali presentes seriam submetidos às mesmas atividades de forma padrão para 

todos. 

As crianças ficaram contrariadas em estar ali naquele grupo de ajuda, porém 

pareciam compreender os motivos. Quando eu e a Educadora 02 estávamos indo para o 

grupo de ajuda ela me explicou que a intenção era que as crianças sentissem mesmo a 

diferença de estar ali, que elas percebessem o quando é desagradável perder o direito de 

utilizar os espaços e de participar da elaboração do próprio planejamento.  
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Figura 26- Assembleia com o grupo do núcleo de iniciação. Fonte: fotografia produzida pela 

pesquisadora. 

 

 O núcleo da iniciação, como já foi dito, é o primeiro espaço para onde as crianças 

vão quando chegam na EPA, é lá onde o percurso educativo de todos os educandos se 

inicia e é por isso que é onde se concentra a Educação Infantil. Na iniciação I e II as 

crianças devem trabalhar as atitudes coerentes com os valores do projeto, nos aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, e consolidar as competências para se integrar à 

comunidade escolar e trabalhar em autonomia (EPA, 2013, p. 45 e 46).  

 Assim, mesmo tão pequenos eles já realizam as suas assembleias. Evidentemente 

não é uma tarefa fácil para os educadores e educadoras, pois as crianças menores são 

ainda mais dispersas. No entanto, se faz necessária a realização das assembleias para que 

seja incorporada a cultura do diálogo e da tomada de decisão coletiva. Assim, desde 

pequenas, as crianças vão sendo inseridas nessa prática.  

 Além das assembleias, desde a iniciação, os educandos participam de círculos de 

diálogos diariamente. Esses momentos, muitas vezes, acontecem no final do dia, quando 

o educador tutor se reúne com seus tutorandos e cada um diz como foi o dia, o que 

aprenderam, o que conseguiram fazer do planejamento, o que não foi possível fazer e por 

quê. Também já presenciei esse tipo de círculo de uma outra forma, no grupo de ajuda, 

no núcleo da iniciação, cada educando falava do dia de um dos colegas e o círculo seguia 

até que cada um tenha sido avaliado pelo grupo. Faço aqui um resumo desse momento 

em meu diário de campo: 
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A educadora Equipe 9 chegou na sala do grupo de ajuda, no núcleo de 

iniciação, e iniciou com as crianças a avaliação do dia que se deu da 

seguinte forma: todo o grupo avaliavam um educando por vez. Com a 

primeira educanda avaliada os colegas levantavam a mão e iam dizendo 

como tinha sido o dia dela, se elas tinham respeitado os combinados. 

Sobre o segundo educando a ser avaliado as crianças disseram que ele 

respeitou os combinados e não falou alto nos espaços. A terceira 

educanda, pela avaliação dos demais colegas, não teve um dia bom, pois 

ela não respeitou o combinado de falar baixo e não bater nos colegas. 

Ela levantou a mão para falar e explicou que não respeitou os 

combinados porque “um de nós” havia lhe desrespeitado. As crianças e 

os educadores costumam usar essa expressão “um de nós” quando 

narram um fato e julgam não ser conveniente dizer o nome da pessoa, 

muito embora, na maioria das vezes o grupo sabe o que e com quem 

ocorreu o fato, porém, agem assim para que o colega não se sinta 

constrangido e não leve para o lado pessoal. O quarto educando a ser 

avaliado, segundo seus colegas, não teve um dia legal, pois havia se 

recusado a resolver um problema e por isso o grupo todo ficou sem 

brincar. Depois o quinto educando foi avaliado, sobre ele foi dito que 

não teve o dia legal, pois foi ele quem desrespeitou a terceira educanda. 

Ele pediu desculpas e a educadora perguntou se isso o fazia se sentir 

melhor e ele disse que não, então a Educadora 10 perguntou por que ele 

pedia desculpas e ele disse que era para a pessoa não ficar chateada. 

Depois foi a avaliação do sexto educando, os colegas disseram que o 

dia dele não foi legal, uma educanda disse que ele estava brincando com 

álcool e ele levantou a mão pedindo para falar e retrucou dizendo que 

ela estava fazendo fofoca. A Educadora 10 disse que aquele momento 

era hora de ser honesto. A avaliação do sétimo educando também não 

foi boa, foi dito que ele brigou com um colega no refeitório e não 

respeitou o combinado de não correr nos espaços (Diário de Campo, 26 

mar. 2015).  

 

 Esses círculos acontecem também de forma aleatória, seja para iniciar um novo 

tema de pesquisa e estudo, ou discutir pautas para a assembleia, ou organizar a festa junina 

ou a mostra de projetos, ou combinar alguma atividade, etc. O ponto é que as coisas 

acontecem a partir desses círculos, os educadores e educandos constroem o todo que é a 

EPA através desses momentos de diálogo e decisão.  

O Regimento Interno da EPA traz como um dos objetivos da escola: “[...] 

Favorecer uma progressiva tomada de consciência dos direitos e deveres que assistem a 

cada um dos membros da comunidade escolar” (EPA, 2013, p. 45), e isso, nas assembleias 

e círculos de diálogos, se faz através de um modo de ser criado pela comunidade escolar, 

enquanto experiência vivida por corpos encarnados que, no coletivo, constituem um 

corpo maior: a EPA. 

A reflexão acerca do corpo, neste trabalho, parte de um ponto bem simples 

colocado por Nóbrega (2010): “[...] o corpo é condição de nossa existência não apenas 

biológica, mas também social e histórica” (p. 34). Isso implica dizer que toda a nossa 
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existência, a cultura, as instituições e os costumes, necessariamente, perpassam os nossos 

corpos, os quais constroem o mundo e são construídos por ele. 

Nós, seres humanos, somos, portanto, entes biológicos que existem num espaço 

biológico cultural (MATURANA, 2004, p. 17), no qual tomamos os dados do mundo 

material e os transformamos segundo nossas necessidades e, assim, construímos uma 

ordem, um sentido, uma cultura (DUARTE JR., 1988, p. 51). Somos também seres 

sociais, desde o nascimento, precisamos uns dos outros para sobreviver. Dessa forma, nos 

constituímos enquanto fenômeno humano e estamos muito menos separados do meio e 

dos outros do que parece. 

Mariotti (2001), ao falar dos estudos de Maturana e Varela, traduz esse processo 

do corpo, do mundo e da criação da cultura da seguinte forma: 

 

Nossa trajetória de vida nos faz construir nosso conhecimento do 

mundo – mas este também constrói seu próprio conhecimento a nosso 

respeito. Mesmo que de imediato não o percebamos, somos sempre 

influenciados e modificados pelo que vemos e sentimos. [...] Do mesmo 

modo, as águas de um rio vão abrindo o seu trajeto por entre os 

acidentes e as irregularidades do terreno. Mas estes também ajudam a 

moldar o itinerário, pois nem a correnteza nem a geografia das margens 

determinam isoladamente o curso fluvial: ele se estrutura de um modo 

interativo, o que nos revela como as coisas se determinam e se 

constroem umas às outras (p. 10). 

 

Merleau-Ponty (1999) fala de uma anterioridade de nossa existência e aponta que 

a ação de nossos corpos no mundo é tão profunda que envolve até mesmo as atividades 

de nossos antepassados. As referências das percepções são deixadas de geração em 

geração, num nível anterior da percepção que é passado para os mais novos como pontos 

de ancoragem para os próximos níveis. Uma história que se inicia, com o surgimento de 

uma nova vida, é uma sequência que vem de uma pré-história que retoma uma tradição 

pré-pessoal (p. 342).  

Esse corpo anterior é também o meu corpo, não no sentido momentâneo, onde se 

processam as minhas escolhas, mas como um sistema de funções, no qual qualquer 

fixação particular será parte de um projeto geral. Este dá sentido a toda percepção ulterior 

do espaço e é recomeçado a cada instante nessa nova existência. “O espaço e, em geral, 

a percepção indicam no interior do sujeito o fato de seu nascimento, a contribuição 

perpétua de sua corporeidade, uma comunicação com o mundo mais velha que o 

pensamento” (p. 342). 



 

  132 
 

 Não apenas conectados uns com os outros e com o meio, mas estamos em 

constante troca e em permanente interação com tudo o que nos cerca. Isso parece óbvio, 

no entanto, na maioria das vezes, conhecemos as coisas de forma isolada e nos furtamos 

de conhecê-las em sua perspectiva complexa, no movimento da vida que se dá num 

permanente fazer-se. Ignorar essa percepção é, no mínimo, incorrer num entendimento 

ingênuo e distorcido, é construir um conhecimento parcial e incompleto. 

 

3.1.3 A assembleia sobre o sumiço das canetas (e o caso do uso do celular) 

 

No dia 12 de março de 2015, pela manhã, cheguei à escola e fui em busca do 

Educador 13 que estava em uma das salas do desenvolvimento, encontrei-o em uma 

grande roda, onde havia cerca de 5 educadores e 37 educandos, além de 3 visitantes. O 

grupo discutia sobre treze canetas da escola que tinham desaparecido e como fariam para 

recuperá-las. Alguém propôs revistar as mochilas, mas logo a maioria do grupo 

discordou, então propuseram cada um olhar a sua própria mochila e devolver a caneta ou 

as canetas caso encontrassem, depois de algumas opiniões e discussões o grupo resolveu 

tentar tal proposta, mas as canetas não apareceram.  

Durante essa discussão foi falado do valor da honestidade, que inclusive é um dos 

valores basilares da EPA, a Educadora 12 falou também sobre a necessidade de se 

restaurar a confiança uns nos outros. Havia na sala caixotes coloridos empilhados 

formando prateleiras com o nome de cada educando, um espaço para guardar a bolsa e 

objetos pessoais.  

O grupo questionava esse espaço, colocava em questão guardar ou não as coisas 

nesses caixotes, levar ou não a mochila para a escola. Os educandos falaram até na 

necessidade de armários trancados ou se colocariam cadeados nas mochilas. Um deles 

perguntou: “Se a gente não pode ter armários com cadeados para cada um por que os 

computadores da escola têm?” 

A Educadora 12 sugeriu uma viagem no tempo, para o ano de 2012, quando teve 

início a escola no Projeto Âncora. Nas portas não havia chaves e o que aconteceu foi que 

os materiais foram destruídos, então isso quer dizer que as pessoas (crianças e adultos) 

não estavam preparadas para tamanha abertura. 

Os educandos e educadores levantavam a mão para falar, davam opiniões, 

concordavam e discordavam com o que ia sendo colocado, faziam suas propostas e 

levantavam outras temáticas além do problema que estava sendo discutido. Algumas 
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sugestões e ideias eram motivo de risadas e deboche, porém o Educador 13 chamou a 

atenção para a necessidade de respeito, pois quem estava dando sugestões estava 

empenhado a ajudar a resolver os problemas. 

 O Educador 13 lembrou que já havia sido decidido que quando alguém 

danificasse algum equipamento da escola, essa pessoa seria responsável. Porém, quando 

não se soubesse quem danificou, o prejuízo seria dividido por todos e assim deveria ser 

feito acerca das canetas que desapareceram. Ele deu alguns detalhes de quanto custam as 

canetas, do quanto irá custar para cada um para que o grupo se responsabilize pelo sumiço 

das canetas. 

Em um certo momento o diálogo já havia ficado disperso, o grupo já estava 

cansado de ficar tanto tempo ali discutindo, então o Educador 13 encerrou a discussão 

avisando que retomariam o assunto posteriormente para realmente fechar as questões 

colocadas. 

Curioso, nesse dia, é que depois dessa assembleia um dos educandos veio até mim 

e falou que eu não poderia sentar na mesa, que era um combinado da escola, eu agradeci 

o aviso e desencostei da mesa onde estava apoiada, pois não havia mais cadeiras 

disponíveis no espaço. Esse fato acontece sempre com visitantes, educadores, etc. As 

crianças estão sempre alertas observando se os combinados estão sendo cumpridos e eles 

valem para todos, adultos e crianças. 

O significado da assembleia, enquanto momento de construção cultural e de 

discussão dos problemas da comunidade escolar, se mostrou bastante claro quando 

entrevistei alguns educandos. Um deles, o Educando 02, descreveu a assembleia da 

seguinte forma: 

 

Nós decide o que tá... o problema e o que que nós quer mudar, que nem 

do celular, foi muito, acho que foi um ano inteiro, falando sobre 

celulares aqui no Âncora e nós acabamos decidindo que quem iria usar 

os celulares era só as crianças que os tutores são mais confiantes que 

não iria usar pra besteira, que sabia que ia usar pra pesquisa e na hora 

do almoço ia ser livre pra jogar, mexer no celular e receber as 

mensagens. E também nós decide as coisas que, tipo, os grupo, que tem 

um recado, tipo do banheiro, que tá muito sujo, eles tão tacando papel 

na parede, eles dão recado, eles falam sobre, discutem as coisas 

(Educando 02, código 8.2e, APÊNDICE D). 

 

A assembleia é, portanto, um dos principais dispositivos para o desenvolvimento 

da autonomia e, portanto, algo essencial no diálogo entre a corporeidade e a Educação 

Libertadora. É na prática desses momentos que educadores e educandos buscam estar 
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próximos, ouvir uns aos outros, participar das reflexões e decisões que definem os rumos 

do fazer educativo. A Educadora 05 afirmou que os grupos, os núcleos e as discussões na 

assembleia são os passos que caminham em direção à autonomia, porém, isso é algo que 

está se construindo em todos. Sobre isso ela destaca que é importante lembrar que “[...] 

não se dá aquilo que não se tem [...]. E nós não temos isso construímos dentro de nós, 

então nós estamos nos reconstruindo para poder ajudar essas crianças a construir também. 

Todo mundo junto (Educadora 05, código 8.5.2, APÊNDICE C). 

Ressalto ainda que essa construção de que fala a educadora não se dá apenas 

dentro das pessoas, mas fora também, e entre elas, nas relações com os outros, com o 

ambiente, com os aspectos práticos, sociais, políticos e também perceptivos e afetivos. 

Autonomia é a capacidade que se desenvolve quando se tem responsabilidade por si 

mesmo, pelo outro, pelo meio ambiente, pela cultura e pela qualidade das relações e 

práticas sociais que se estabelece em seu convívio. É saber que cada um dos membros de 

uma comunidade é único e igualmente importante para contribuir com as decisões e com 

o modo de vida que se estabelece em determinado lugar. 

O Educando 03, em sua fala, mostra a relação existente entre o que se quer que 

deve estar integrado com o querer dos outros na decisão por consenso, com a construção 

da liberdade que, nesse caso, é decidir como se quer viver, como algo vai se dar naquele 

espaço, mas ressaltando que tal escolha deve estar de acordo com os valores que também 

foram escolhidos por aquele grupo. 

 

Assembleia pra mim é onde a gente discute o que que a gente quer, por 

exemplo, teve a discussão do celular que fazia um ano que a gente não 

conseguia discutir, a gente conseguiu entrar todo mundo num consenso 

e decidimos que a gente poderia usar se tivesse os valores, por exemplo, 

não mexer em coisa errada, mexer usar só pros estudos e foi isso que a 

gente decidiu (Educando 03, código 8.3e, APÊNDICE D). 

 

A partir de tais perspectivas fica claro que educar para a autonomia exige uma 

busca, na qual educadores e educandos participam de igual forma, pois é contraditório 

dizer que alguém vai “dar” autonomia a alguém. Isso deve ser uma conquista, uma prática 

de conceber um ambiente e um convívio para que isso seja possível. É como na célebre 

frase de Freire (2014): “[...] ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (p. 95).  

Como nos diz Merleau-Ponty (1999): “[...] O mundo é não aquilo que eu penso, 

mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com 
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ele, mas não o possuo, ele é inesgotável (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 14). Nóbrega 

(2010) afirma que “[...] É a realidade do corpo que nos permite sentir e, portanto, perceber 

o mundo, os objetos, as pessoas. É a realidade e do corpo que nos permite imaginar, 

sonhar, desejar, pensar, narrar, conhecer, escolher. A experiência vivida é fundamental 

para o conhecimento” (NÓBREGA, 2010, p. 11), no sentido de que é o corpo, em 

movimento no mundo e em interação com a realidade, que constrói o conhecimento e a 

subjetividade, esta, por sua vez, participa inerentemente dessa construção que conhece, 

dá sentido e significado.  

Ignorar esse processo nos traz consequências que refletem em várias dimensões 

de nossas vidas: obstaculiza a inteligência concreta do mundo e nos coloca na condição 

de meros objetos (FREIRE, 2000, p. 22), essa situação só pode ser transformada por nossa 

ação e isso implica a busca de uma nova compreensão acerca do fenômeno da vida e do 

conhecimento. 

 

[...] vivemos no mundo e por isso fazemos parte dele; vivemos com os 

outros seres vivos, e portanto compartilhamos com eles o processo vital. 

Construímos o mundo em que vivemos durante as nossas vidas. Por sua 

vez, ele também nos constrói ao longo dessa vida comum. Assim, se 

vivemos e nos comportamos de um modo que torna insatisfatória a 

nossa qualidade de vida, a responsabilidade cabe a nós (MARIOTTI, 

2001, p. 10). 

 

Abordar o corpo em sua significação viva nos permite compreender que “a vida é 

um processo cognitivo, desde os níveis mais elementares até as formas mais complexas, 

[...] A cognição emerge da corporeidade, da dinâmica dos processos corporais” 

(NÓBREGA, 2010, p. 31) e, por isso, essa temática do corpo enquanto ser no mundo é 

um assunto precípuo a ser tratado ao pensar o fenômeno do conhecimento nos dias de 

hoje. A partir dessa compreensão, a educação deve ser vista como um processo vivo, 

complexo, em movimento, em contínua criação, onde a corporeidade e a sensibilidade se 

realizam como ato e processo cognitivo em interação com as pessoas e com o ambiente. 

O círculo de diálogo e as assembleias são espaços para a aprendizagem com o 

corpo, onde os educandos escrevem e reescrevem o mundo, entram em contato com os 

limites de sua existência, realizam um saber corporal porque estão presentes participando, 

desenvolvendo um conhecimento pela via do corpo (FREIRE, 2014, p. 40). Isso se mostra 

na presença, na fala, na postura, no silêncio, na escuta, nos gestos, etc. A experiência da 
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Escola da Ponte também confirma o quanto é significativo esse tipo de prática no âmbito 

da comunidade escolar: 

 

A impressão mais imediata, e marcante, que se retira do contacto com 

os professores e alunos da Escola da Ponte é a de que todos se sentem 

bem na sua pele, conhecem o seu papel e são protagonistas de um 

projecto comum que envolve toda a escola. O modo como os alunos 

mostram a sua escola aos visitantes é um indicador relevante da sua 

implicação e responsabilização na vida colectiva, igualmente 

observável nas reuniões de debate, nas assembleias de escola e nos 

múltiplos grupos de responsabilidade em que se organizam. A escola 

constrói-se a partir do trabalho dos alunos que, não sendo considerados 

nem clientes nem matéria prima, são tratados como crianças que estão 

a aprender a ser gente (CANÁRIO, 2004, p. 25 e 26, grifos do autor). 

 

 O autor afirma que aprender a ler e a escrever é indissociável do aprender a ser 

gente e, de acordo com Paulo Freire, ser gente é ser inacabado. “É na inconclusão do ser, 

que se sabe como tal, que se funda a educação como processo permanente. Mulheres e 

homens se tornam educáveis na medida em que se reconheceram inacabados” (FREIRE, 

1996, p. 58), somos uma constante transformação. 

Isso é bastante visível na experiência que observei na EPA, onde é consenso entre 

os educadores que a assunção da autonomia é um processo de todos da comunidade 

escolar, adultos e crianças. Mesmo porque os educadores tiveram um percurso educativo 

dentro dos padrões da pedagogia tradicional que, na maioria dos casos, pratica uma 

educação bancária e antidemocrática.  

Essa consciência faz com que todos ali saibam que estão, junto com os educandos, 

desenvolvendo a própria autonomia e a autonomia da coletividade. Essas questões unem 

alguns pontos do diálogo que aqui busco desenvolver: a unicidade do educando, a 

educação enquanto ato cognoscente e a formação enquanto transformação. 

Sobre isso, cabem as palavras de Freire (1996):  

 

É preciso que [...] desde os começos do processo, vá ficando cada vez 

mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-

forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É 

neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos 

nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma 

a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as 

duas se explicam e seus sujeitos apesar da diferença que os conotam, 

não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 1996, 

p. 23). 
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Há, portanto, diversas possibilidades dialógicas na abordagem da Educação a 

partir do estudo da corporeidade, o primeiro deles vem de uma razão simples: são os 

corpos que vivenciam o fenômeno educativo. A educação é constituída por pessoas que 

se encontram, trazendo suas histórias e suas condições corporais. Apesar disso ser uma 

obviedade, os estudos sobre o tema nos mostram que não é tão simples, pois a reflexão 

sobre o corpo descortina aspectos diversos, complexos e profundos do humano. 

Outro motivo é que, quando consideramos o corpo no estudo do fenômeno 

educativo, nos incluímos de forma sensível como sujeitos na construção do processo 

pedagógico, percebemos as diferenças entre as pessoas e compreendemos que, na 

verdade, aprendemos e crescemos com essa diversidade. Talvez esse seja um dos pontos 

mais fundamentais desse diálogo que aqui venho buscar tecer: a aceitação do outro, a 

capacidade de se colocar no lugar dele, a sensibilidade de perceber a beleza e a riqueza 

contida na diversidade, e a compreensão que isso é conhecer, crescer e se desenvolver 

enquanto humano. 

 A construção de uma educação que leva isso em consideração é, portanto, sempre 

compartilhada e criativa e isso nos convida para uma postura fora do condicionamento e 

da passividade. 

 

Para mentes condicionadas como as nossas não é nada fácil aceitar esse 

ponto de vista, porque ele nos obriga a sair do conforto e da passividade 

de receber informações vindas de um mundo já pronto e acabado – tal 

como um produto recém-saído de uma linha de montagem industrial e 

oferecido ao consumo. Pelo contrário, a ideia de que o mundo é 

construído por nós, num processo incessante e interativo, é um convite 

à participação ativa nessa construção. Mais ainda é um convite à 

assunção das responsabilidades que ela implica (MARIOTTI, 2001, p. 

11). 

 

Essa visão nos mostra que a vida é um processo de conhecimento, e que este é 

construído não na passividade, mas na interação entre os seres vivos. “Aprendem vivendo 

e vivem aprendendo. Essa posição, como já vimos, é estranha a quase tudo o que nos 

chega por meio da educação formal” (MARIOTTI, 2001, p. 12). Há, ainda, entre os 

demais seres vivos e os humanos, uma diferença que aqui cumpre ressaltar: “[...] o animal 

se adapta a seu suporte, enquanto o ser humano, integrando-se a seu contexto, por nele 

intervir, o transforma em mundo” (FREIRE, 2000, p. 20). 

Para pensar o humano não podemos nos isentar de considerar o corpo em sua 

complexidade, sua interação com os outros e sua inserção no mundo, enquanto sujeito 
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social e histórico: “Hombre y mundo: mundo y hombre, <<cuerpo consciente>>, están 

en constante interacción, el uno implicando al outro. Solamente así es posible ver ambos; 

es posible comprender al hombre y al mundo sin distorsionarlos” (FREIRE, 1973, p. 52). 

 Considerar o corpo no campo da educação é também dar um passo adiante no 

sentido de ir além das perspectivas positivistas, racionalistas, fatalistas, neoliberais e 

instrumentais de compreender o fenômeno do conhecimento. É possibilitar que a 

sensibilidade tenha espaço e não seja reprimida ou desdenhada frente ao saber intelectual.  

  

A construção cultural do corpo está profundamente enraizada na 

natureza política da sociedade e de suas relações de poder. Diferentes 

tecnologias políticas de controle do corpo, dentre elas os dispositivos 

sexuais, a higiene e os exercícios escolares contribuíram, ao mesmo 

tempo, para uma objetivação do corpo e para criação de espaços de 

transgressão. De modos diferentes, a filosofia, a psicanálise, a literatura, 

a música, a televisão, a publicidade nos oferecem distintas 

compreensões do mundo como afastamento ou proximidade do corpo e 

que podem ser tematizadas na educação em busca de novas partilhas 

relativas aos papéis sociais, à afetividade, ao conhecimento da cultura 

e de suas diferentes expressões (NÓBREGA, 2010, p. 12). 

 

Considerar, portanto, o corpo na Educação Libertadora “é uma tarefa que exige 

um exame radical de nossa relação com os afetos, com a linguagem, com a sexualidade, 

com a arte, com a cultura de modo geral” (p. 12), é abrir-se para uma ampla dimensão de 

conhecimentos construídos que implicam alguns campos iluminados, outros obscuros e 

muitos deles distorcidos. “A reflexão epistemológica da corporeidade contribui não 

apenas para a compreensão do ser humano em sua condição existencial básica, mas 

propicia a criação de novos modos de organização do conhecimento e de convivência 

ética e social” (p. 13), portanto, é fundamental para a superação das desigualdades sociais 

no âmbito da Educação. 

 

3.2 A consolidação e o grupo que precisa de ajuda: um jeito mais diretivo na EPA 

 

 No dia 15 de novembro de 2014 participei da Mostra de Projetos da EPA, evento 

que ocorre no final do ano, onde as crianças e os educadores expõem os trabalhos 

desenvolvidos ao logo do ano (FIG. 27). São pesquisas e projetos expostos de forma 

lúdica e ilustrada, através da exposição de cartazes, apresentações artísticas, degustação 

culinária e criação de salas temáticas sobre os temas pesquisados. Os educandos 

apresentam seus trabalhos para os visitantes como em uma espécie de feira que dura o dia 
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inteiro, de forma que é possível visualizar o que foi estudado, pesquisado e produzido 

pelos educandos. 

 

 

Figura 27- Imagens da 2ª Mostra de Projetos em novembro de 2014. Fonte: fotografia 

produzida pela pesquisadora. 

 

Antes de se iniciar a programação da Mostra de Projetos houve uma reunião com 

as famílias dos educandos (FIG. 28), na qual foram colocados alguns avanços e desafios 

do ano e anunciaram algumas mudanças que deveriam ocorrer no ano seguinte, uma delas 

foi a criação do grupo da consolidação dentro do núcleo do desenvolvimento que, 

segundo as palavras do Educador 01, consiste num espaço de cuidado máximo, pois há 

um grupo de educandos que precisa de um apoio específico no quesito das atitudes, 

precisam de auxílio quanto à organização de seus horários e uso dos espaços, pois ainda 

não têm autonomia para isso, nesse grupo essa tarefa caberá ao tutor.  

O educador esclareceu ainda que no final daquele ano, ao entregar os relatórios 

finais para as famílias, serão firmados compromissos para essa consolidação. Afirmou 

também que o referido espaço é transitório, os educandos permanecerão na consolidação 

até o ponto em que superem as lacunas nas atitudes e nos aprendizados. 
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Figura 28- Reunião com os pais, em novembro de 2014. Fonte: fotografia produzida pela 

pesquisadora. 

 

Em 2015 percebi, através de minhas observações e de conversas informais com 

alguns educadores, que, de forma geral, a escola está mais diretiva, pois adotou medidas 

para evitar que a indisciplina de uns atrapalhe o processo de aprendizado dos demais. A 

criação do grupo da consolidação, com os educandos do desenvolvimento e o grupo de 

ajuda com as crianças da iniciação, é exemplo disso. Sobre isso, a Educanda 05 relatou o 

seguinte: 

 

Às vezes a gente aprende coisa sim, coisa não, coisa sim coisa não... 

mas nessa coisa que mudou agora tá bem melhor porque antes não tinha 

consolidação, ano passado mesmo não tinha consolidação, só tinha 

iniciação, desenvolvimento e aprofundamento. Mas não que eu goste 

que as pessoas fiquem separadas por núcleos, mas é que antes, às vezes 

você tava lá, aí as pessoas cabulavam aula e aquilo me causava muito 

incômodo, né? Aí eu não podia fazer nada. Você falava pro tutor e o 

tutor punha na sala e depois o aluno saia de novo e fazia a mesma coisa. 

Agora os educadores vão até no banheiro com as crianças (código 

11.5e, APÊNDICE D). 

 

Em conversas informais com a Educadora 04 compreendi como os educadores da 

EPA entendem essas medidas diretivas. Segundo a educadora, a escola começou 

funcionando como um ideal, no entanto foram preciso medidas “andaimes” (a Educadora 

04 usa essa expressão repetindo a Educadora 05) com objetivo de construir os processos 

para que se chegue de forma madura nesse ideal. Perceberam que ainda não estavam 

prontos para agir de certas formas, com total autonomia, e, por isso, era preciso construir 

o processo. Viu-se que era preciso dar um passo para trás e então prosseguir, sobre isso 

se referiu a Educadora 05 na ocasião em que a entrevistei: 
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Então a gente no começo aqui pensava ‘bom, temos que trabalhar com 

autonomia’, né? E aí íamos para um extremo, da liberdade, ‘não, então 

autonomia não é só ter liberdade, e a responsabilidade, como anda?’ E 

a gente foi entendendo aos poucos que para se chegar à autonomia é 

preciso passar pela heteronomia, né? (Educadora 05, código 8.5, 

APÊNDICE C). 

 

 Algo parecido foi lembrado pela Educadora 12 no dia da assembleia sobre o 

sumiço das canetas (subitem 3.4.3), quando se discutia o porquê de as coisas serem ou 

não trancadas em armários.  

Pelo que observei, no ano de 2015, a equipe priorizou a questão da organização, 

dos limites e a reflexão de que a liberdade anda junto com a responsabilidade. Sobre isso, 

destaco o relato da Educadora 04, na entrevista lhe perguntei sobre a questão da arte na 

EPA, ela disse o seguinte: 

 

Arte... me lembra falta, porque falta acho que arte, engraçado, ‘como 

assim no Projeto Âncora falta arte? ’Bom, esse semestre faltou. Como 

eu disse a gente ficou muito focado, então, acho que foi uma decisão da 

equipe por tudo que já passaram e eu entrei, é claro, no processo, né, 

então, eu sei já teve aqui muitos momentos de privilegiar a arte e esse 

semestre foi... semestre de organização eu acho. Assim, de colocar as 

coisas nos lugares, de pensar limites, de pensar que liberdade ela anda 

junto com responsabilidade, né? E que a gente, às vezes, só pensou na 

liberdade e não ensinou a essas crianças a responsabilidade, então como 

essas coisas foram focadas, a arte, que tá mais ligada à liberdade, ao 

sensível, ficou um pouco de lado, mas ela é uma das prioridades do 

projeto, claras, assim, não é nenhuma crise, acho que é só uma questão 

de priorização mesmo. (Educadora 04, código 5.4, APÊNDICE C). 

 

Observei uma outra prática que mudou de um ano para o outro. Durante a minha 

visita em novembro de 2014, acompanhei, tanto no núcleo da iniciação quanto no 

desenvolvimento, círculos de diálogos diários ao fim do dia. Os tutores reuniam os seus 

tutorandos e o grupo fazia uma avaliação do dia. 

Pela manhã, os educandos fazem o planejamento e ao final das atividades eles 

escreviam um relato sobre o que conseguiram fazer, o que aprenderam, as dificuldades 

que tiveram, etc. No momento da avaliação em grupo eles leem o relato e os colegas 

podem comentar e fazer perguntas. Durante esse círculo também são colocadas dúvidas, 

curiosidades, ideias e histórias. 

No ano de 2015 observei que esse tipo de avaliação não estava mais acontecendo 

na rotina da escola, talvez porque devido a criação do grupo da consolidação e do grupo 
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de ajuda da iniciação, os tutores não têm mais esse tempo para se reunir com os seus 

tutorandos9. Quando percebi essa mudança, senti falta, ao meu ver, esses momentos de 

avaliação e reflexão diários eram muito ricos. A Educanda 06 diz que esses círculos de 

diálogos continuam acontecendo, porém, pelo que ela descreve parece mais uma 

avaliação coletiva: 

 

É que o aprofundamento faz parte do desenvolvimento e o 

desenvolvimento tem reunião toda segunda-feira às 8 horas, a gente 

discute o desenvolvimento, mas a consolidação tem todo dia, talvez eles 

fazem planejamento e a gente tem toda segunda-feira, mas é 

basicamente a mesma coisa, a gente discute o núcleo (Código 18.6.2, 

APÊNDICE D). 

 

O que me parece é que a escola se adapta aos movimentos e por isso algumas 

práticas, mesmo sendo muito importantes e produtivas, podem ficar desativadas por um 

período ou mesmo passam a acontecer de acordo com a demanda, o tempo e a 

necessidade. Contudo, todas essas mudanças acontecem como fruto de muito diálogo, os 

educadores têm muitos espaços para isso, desde momentos rotineiros entre uma atividade 

e outra, como encontros e reuniões que são marcadas conforme a necessidade, até os 

momentos reservados para isso: as assembleias das segundas-feiras, as reuniões do 

conselho de projetos e dos núcleos. 

 

3.3 O lugar da arte 

 

A arte se encontra em todo o espaço físico da EPA, primeiramente porque o centro 

do espaço da escola é um circo, onde acontecem oficinas de artes circenses. Nas salas e 

corredores há sempre um quadro e também murais com os trabalhos artísticos das 

crianças. Pude observar isso logo em minha primeira visita à escola, onde fui surpreendida 

pelo visual do lugar.  

Quando comecei o trabalho de campo, observei isso na preparação dos espaços 

para a Mostra de Projetos, a arte fazia parte da ambientação das salas. Nesse dia, 

acompanhei o Educador 01, que orientava um grupo de educandos que estavam 

preparando uma instalação sobre a Tumba de Tutankamon, como resultado de uma 

pesquisa que realizaram em Arqueologia. Eles colocaram nas paredes cartazes que 

                                                           
9 Ver: código 18.3e, APÊNDICE D. 
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informavam sobre a pesquisa, fizeram, numa caixa de areia, uma simulação de um sítio 

arqueológico, montaram uma tumba numa caixa grande de madeira, empilharam cadeiras 

e cobriram com tecidos para representar as pirâmides. As crianças que visitavam essa 

sala, se assustavam, brincavam, podiam andar pelo espaço e interagir com a instalação. 

No evento, além dos trabalhos expostos que envolviam pintura, graffiti e 

escultura, os cartazes sobre as pesquisas de diversos assuntos eram, em geral, muito 

criativos. Depois das exposições dos projetos houve um momento com uma série de 

apresentações de dança e música.  

Primeiramente, três educadores fizeram um trio e tocaram teclado, violão e 

pandeiro, depois se apresentaram dois grupos de dança constituídos pelos educandos da 

escola e, aparentemente, eram bastante autônomos, pois dançaram músicas da moda, de 

língua inglesa, o que me leva a pensar que foram as próprias crianças e jovens que 

escolheram, pois as músicas, os figurinos e as coreografias eram visivelmente inspirados 

nos videoclipes americanos contemporâneos. Depois houve uma apresentação de 

maracatu de uma ONG parceira da escola, eles também dançaram e tocaram os ritmos 

populares do frevo e do cavalo marinho. 

Também observei a arte nas atividades cotidianas, exemplo disso é que, um dia 

cheguei na sala do grupo de ajuda do núcleo da iniciação (grupo que precisa de ajuda) e 

as crianças estavam fazendo teatro com fantoches (FIG. 29), a turma estava dividida em 

grupos menores que criavam histórias e apresentavam para os demais através da 

manipulação dos bonecos, a temática trabalhada era a resolução de conflitos, a educadora 

me falou que antes dessa atividade fizeram uma roda de conversa sobre o que se pode 

fazer com as mãos, o objetivo era refletir que há muitas coisas boas para fazer com elas e 

que bater no colega não ajudava para resolver os conflitos. 
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Figura 29- Atividades artísticas no grupo de ajuda do núcleo da iniciação, à esquerda trabalho 

com fantoches e à direita um cartaz feito coletivamente, em ambos os trabalhos a reflexão era 

sobre violência. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

Um outro dia, quando estava no núcleo da iniciação, veio um grupo de educandos 

e educandas do desenvolvimento, vestidos de preto e com maquiagens de terror, convidar 

as crianças e educadores para uma apresentação de teatro que fariam na biblioteca. Aceitei 

o convite e assisti aos esquetes inspirados em livros de histórias de terror. A biblioteca 

estava ambientada para a ocasião, com tecidos pretos cobrindo a janela e bonecos 

pendurados no teto. 

Em minha vivência na EPA observei que apesar de a arte ser visível em todos os 

espaços e em diversas ações, o seu lugar na instituição ainda está em processo de ser 

consolidado. Em 2014 participei de uma reunião sobre a criação de momentos culturais 

semanais, no ano seguinte isso já estava acontecendo às sextas-feiras e tinha o nome de 

“Parada Cultural”, porém, em uma conversa informal que tive com o Educador 03, tive 

uma percepção mais crítica desse processo.  

Ele afirmou que, apesar de ter um lugar de respeito indiscutível na instituição, em 

sua opinião, a arte ali ainda é muito “enlatada”, ou seja, vem de fora para dentro. Os 

momentos artísticos das sextas-feiras são apresentações de grupos externos e, nas 

palavras do educador, eles vêm de fora, se apresentam e pronto. Pelo seu discurso percebi 

que ele sente falta de que a arte e a cultura surjam de dentro da escola, brotem de dentro 

das pessoas dali. 

O educador entende que esse processo ainda é incipiente, a última apresentação 

de teatro, por exemplo, foi sobre a branca de neve, ele ressaltou que não tem nada contra, 

que gosta inclusive, mas enxerga a necessidade de ver a cultura sendo criada de um jeito 

mais original e verdadeiro. Na sua opinião, para que isso seja possível é preciso ter muito 
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cuidado com os educadores e oficineiros que oferecem atividades na escola, ele criticou 

a postura de algumas pessoas que propõem se voluntariar na escola para ministrar 

oficinas, mas que não estão interessadas em firmar compromisso com o trabalho 

pedagógico, não sabem o que fazer, estão apenas atraídas pela aparente grandeza e 

visibilidade do projeto. 

Diz que é preciso também bons equipamentos, diversidade de instrumentos 

musicais, pois cada pessoa se identifica com um tipo de música, de arte, com 

determinados materiais, técnicas e instrumentos. Em sua experiência, já viu crianças que 

apresentam problemas de comportamento ou que são muito introspectivas, se 

encontrarem e fruírem com determinado instrumento musical. Segundo as palavras desse 

educador, a escola está no processo para conseguir recursos para diversificar ainda mais 

suas ferramentas artísticas. 

Quando entrevistei a Educadora 06, ela fez um relato bastante completo da 

questão da arte na EPA. Segundo suas palavras, quando o projeto começou (em 2012), a 

equipe não sabia muito bem o que fazer com a arte, pois o modelo tradicional é muito 

forte com as aulas de 50 minutos. No começo, havia muita coisa pra resolver antes de 

pensar na arte, então era um incômodo as oficinas de arte, ainda que se tentasse “[...] não 

dar trabalhinho igual pra todo mundo, mas um professor só, então, enfim”, acabava 

acontecendo. 

Montaram então um grupo para pensar sobre a arte, constituído por quem quisesse 

participar e não tinha ninguém que entendesse de arte. Assim, esse trabalho não foi muito 

à frente, segundo a educadora, uma das conclusões a que chegaram é que “arte era tudo, 

então, isso ficou muito claro”. Cozinhar era arte, assim como estar no circo, fazer uma 

ciranda, etc. Então como “colocar um momento, uma oficina de arte”, se tudo é arte? 

Destinaram então um espaço para a arte, o maior espaço, que é amplo e iluminado, 

com mais de um educador e várias ofertas, mas novamente os trabalhos acabavam ficando 

na técnica, segundo a Educadora 06: 

 

[...] acabava ficando na tinta, no desenho, na colagem, na técnica. E aí 

de novo as crianças colocavam no planejamento de tal em tal hora eu 

vou para a sala de artes, e aí a gente viu que aquilo era um fiasco e 

acabamos, e aí acabamos com a aula de artes, com oficina de artes, com 

tudo, e aí a arte começou timidamente a acontecer, não mais 

programada ou direcionada por um educador, né? Ela começou a 

timidamente acontecer, o menino que tá afim de fazer uma escultura ele 

vai fazer, o menino que tá afim de tocar violão, e aí a gente vai buscando 
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quem é que pode ajudar esse menino, né? (Educadora 06, código 5.6, 

APÊNDICE C). 

 

Foi contratado então um educador para a música, mas não para ministrar aulas de 

música exatamente, as crianças que se interessam por música o procuram, fazem 

combinados com ele e vão aprendendo a tocar. Começou também a “Parada Cultural” 

(FIG. 30) às sextas-feiras, quando dedicam o dia para fazer grupos, uns cantam, outros 

recitam, dançam, todo mundo se reúne e apresentam seus trabalhos artísticos. Há também 

oficinas que trazem algumas técnicas. 

 

 

Figura 30- Parada Cultural no dia 20 de março de 2015. Fonte: fotografia produzida pela 

pesquisadora. 

 

O grupo que pensa sobre a arte ficou parado por um bom tempo e voltou a se 

encontrar em 2014, a Educadora 06 afirma: “[...] agora eu acho que tem mais gente que 

entende de arte do que tinha no começo. [...], mas eu acho que a gente ainda não chegou 

aonde nós queremos chegar, nós ainda estamos muito longe do que a gente deseja”. Ela 

diz que esse desejo ainda não está claro e que tem certeza de que estão longe daquilo que 

querem chegar. 

 

[...] eu espero que com esse grupo a gente consiga, mas a gente quer um 

espaço como se aqui fosse um centro cultural, sabe, assim, tá a escola, 

tá o centro cultural, é mais ou menos uma coisa assim, onde artistas 

possam vir, conviver mais aqui, estar nesse espaço, né, então eu sinto 

que em termos de arte a gente ainda tá muito engatinhando (Educadora 

06, entrevista 20.07.2015, código 5.6, APÊNDICE C). 

 

 A Educadora 02 também fez um relato geral de como se deu e se dá a arte na EPA, 

no entanto, sua fala trouxe ainda outros aspectos, uma pretensão de trabalhar a arte para 



 

  147 
 

despertar a sensibilidade, traçando uma interlocução entre a questão estética e a 

sensibilidade: 

 

Tinha no começo o ‘momento artes’ aqui, que era na sala da 

consolidação que é hoje, aí as crianças iam lá e tinham o momento artes, 

e faziam lá trabalho com argila, pintura, tinha várias coisas... Isso logo 

no começo, depois de um tempo a gente viu que na verdade a gente não 

quer passar essa mensagem pra criança, porque a arte tá em tudo, então 

é o nosso olhar de ver o belo nas coisas, na gente mesmo, nas relações, 

mas também a gente tem essa preocupação de apresentar pras crianças 

os recursos artísticos que se usa pra produzir arte, a gente fez um 

trabalho, por exemplo, com literatura, com mitologia, especifico. Então 

tem essas coisas específicas. Tem o trabalho com a música que é 

específico, tem momentos específicos, tem o trabalho de colagem, 

como eu falei, a dança... mas a proposta não é essa, e agora a discussão 

ela tá sendo, além de a gente ver a arte em tudo, é do despertar da 

sensibilidade, não só da arte uma questão estética, mas uma questão 

sensível (Educadora 02, entrevista 18 jun. 2015, código 5.2, 

APÊNDICE C). 

 

 Percebi que a EPA, quanto à arte, está vivendo um momento de busca: através das 

experiências com a arte no fazer pedagógico da instituição, a equipe percebeu que gostaria 

de ir além do modelo de oficinas de artes. Essa busca se caracteriza pelo desejo de que 

haja espaço para a curiosidade e o interesse do educando. Ao invés de disponibilizar 

oficinas prontas e determinadas, oferecem diversos recursos artísticos, a fim de 

possibilitar que o educando desperte naturalmente o interesse pela arte. 

 A EPA é abundante em espaços que instigam a criatividade: o circo, a sala de 

música e de dança, as salas de estudo, onde há materiais de desenho, etc. O teatro ainda 

acontece no modelo de oficina e também a escola recebe diversos artistas e voluntários 

que oferecem atividades nesse formato. Na época em que estive observando, a EPA havia 

contratado artistas da comunidade que ofereceram oficinas de rap, graffiti e Dj. Portanto, 

as oficinas acontecem, mas esse não é o objetivo da equipe. 

 A questão da arte, até onde eu pude observar, está caminhando no sentido de que 

as crianças possam buscar. Se o educando quer aprender a tocar violão, ele vai buscar o 

educador que poderá ajuda-lo e vai marcar um horário com esse educador para começar 

o seu aprendizado. Um dos planos da instituição, segundo conversas que tive com alguns 

educadores, é fazer da EPA um centro cultural, onde a arte aconteça também enquanto 

convivência. 
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3.4 A Volta do Circo 

 

Em fevereiro de 2014 conheci a escola com a tenda de circo antiga, em novembro 

de 2014 a tenda já não estava mais lá. As crianças pintaram coletivamente uma parte da 

lona antiga, como se fosse um rito de passagem. Encontrei vídeos na internet sobre essa 

experiência, em um deles chamado “Projeto Âncora – a vida em transformação” (2014), 

mostra muitas cenas e depoimentos sobre esse momento. No vídeo, Maria da Penha, arte-

educadora circense da EPA, diz que aquilo é uma manifestação do espírito do circo: “[...] 

tô muito feliz, de ver que o circo tão velhinho, né? Parece que o espírito do circo está se 

mostrando” (5:17-5:25 min.). Regina Machado, fundadora e conselheira da EPA diz que: 

“[...] foi um momento de ressurreição. A lona do circo estava velha, rasgada, a gente então 

transforma, todos nós, e ela vira vida” (Projeto Âncora – a vida em transformação, 2014, 

5:26-5:43 min.). 

 

 

Figura 31- Da esquerda para a direita: a tenda do circo da EPA em fevereiro de 2014, o espaço 

do circo sem a tenda em novembro de 2014 e a nova tenda do circo que foi erguida em junho de 

2015. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

A tenda do circo foi retirada no final de 2014 e só foi posta uma nova em junho 

de 2015 (FIG. 32). De maneira simbólica parece que a arte descansou um pouco, para que 

pudessem priorizar outros aspectos, e agora renasce, rebrota o circo é o centro da escola 

e, simbolicamente, afirma a presença e excelência da arte no ambiente educativo da EPA. 

Ouso essa leitura poética a partir do que observei no cotidiano da escola e da fala de 

educandos e educadores que entrevistei.  

A Educanda 05, quando me falava sobre o que a EPA significava para ela, citou o 

circo com as seguintes palavras: “Porque ele tá aqui desde o começo, né? Então ele é tipo 

praticamente a vida do Âncora, ele é o coração pra mim, porque ele é uma coisa central 

e também a professora que trabalha nele, né, tipo, tem mais de anos de experiência e tal” 

(código 2.5e, APÊNDICE D). 
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Figura 32- Da esquerda para a direita: educadores e educandos observam a nova tenda do circo 

da EPA sendo erguida em junho de 2015, o espaço do circo com a nova lona e a reinauguração 

do circo na festa junina de 2015. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

O circo tem um significado muito importante para os educadores e, 

principalmente, para os educandos10. A Educanda 01, quando lhe perguntei se havia algo 

na EPA que ela não gostava e que ela gostaria de mudar, respondeu o seguinte: “Não, eu 

gosto de tudo. Principalmente o circo, porque o circo a gente aprende as nossas 

habilidades” (código 18.1e, APÊNDICE D). 

A maior parte do ano de 2015 a questão da arte ficou em reflexão, mesmo com 

algumas oficinas acontecendo, como música, teatro, graffiti, hip-hop e colagem, segundo 

a Educadora 04 (código 5.4, APÊNDICE C), naquele momento, a equipe estava mais 

focada nas demandas urgentes, na questão da organização e de pensar limites.  

 

3.5 A Experiência dos educadores e educandos da EPA 

 

Cumpre buscar compreender os significados que os atores que vivem o fenômeno 

atribuem a tais experiências. Para tanto, irei trabalhar basicamente com as respostas que 

obtive quando fiz a seguinte pergunta para educadores e educandos: o que é a EPA para 

você? 

A partir das falas dos educandos percebi que para as crianças menores aquela 

escola é como se fosse a casa11 e a família12 delas, pois quase a totalidade dos educandos 

da EPA ficam lá nos turnos da manhã e da tarde, apenas alguns poucos ficam só um turno. 

Já as crianças um pouco maiores que entrevistei, entre 11 e 13 anos, ressaltaram as 

práticas de cidadania que acontecem na escola, aquilo que elas fazem e que faz com que 

                                                           
10 Ver códigos 5.2.1 e 5.6, APÊNDICE C; 2.5e; 4.3e; 12.3e, 14.5e e 19.1e, APÊNCICE D 
11 Ver código 2.2e, APÊNDICE D. 
12 Ver código 2.4e, APÊNDICE D. 
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elas se sintam úteis como, por exemplo, os grupos de responsabilidade e os projetos que 

objetivam resolver problemas de seus bairros. A Educanda 06 afirmou que a EPA é 

diferente das outras escolas, pois é possível aprender mais do que em uma escola 

convencional. 

 

Eu acho que é uma escola [...] como qualquer outra porque a gente vem 

aqui pra aprender, mas a gente também tem o privilégio de, além de a 

gente desenvolver o conteúdo todo de exatas e tal, [...] de poder se 

desenvolver como um cidadão mesmo, de na sociedade fazer alguma 

diferença, ajudar os outros no seu bairro. Então, aqui a gente tem 

bastante disso, tem muito projeto relacionado ao bairro, como melhorar 

meu bairro, como eu posso fazer tal coisa? Então eu acho que é uma 

escola com muitas mudanças, assim, a gente vem aqui pra aprender, 

mas aprender de um jeito diferente e mais do que já é colocado em 

outras escolas. (Educanda 06, código 2.6, APÊNDICE D). 
 

A Educanda 07 diz que na EPA é mais fácil gostar de estudar, “porque a gente não 

tem aquela coisa de ficar sendo obrigada a estudar, a gente gosta mesmo do que a gente 

tá fazendo” (Educanda 07, código 2.7e, APÊNDICE D). Em seu depoimento, o Educando 

03 disse que a EPA era uma escola diferente das outras, quando ele estudou em outra 

escola tinha que seguir o que a professora falava, copiar a lição que ela passava na lousa, 

portanto era uma escola fechada. Na EPA é diferente, pois o estudante pode escolher o 

que vai fazer junto com o tutor, escolhe coisas novas para aprender. Ele falou ainda que: 

 

Antes de eu começar a entrar no Âncora eu tinha uma dificuldade em 

estudar, eu não gostava de estudar, aí foi quando eu conheci a 

Educadora 05, minha vó conheceu a Educadora 05, através... eu não sei 

qual foi a pessoa que apresentou, mas... assim o Âncora abriu o meu 

futuro de volta, por que quando eu não estudava muito as pessoas 

falavam que eu não ia ser nada na vida que eu nunca ia voltar a estudar, 

uns me chamavam de vagabundo, assim, que eu ia ficar jogado na rua, 

mas assim quando eu conheci a EPA ela abriu o meu futuro de volta, 

ela conseguiu. (Educando 03, código 17.3e, APÊNDICE D). 

 

 Quando perguntei ao Educando 03 o que a EPA significava em sua vida, ele 

respondeu da seguinte forma: “[...] Na minha vida significa bastante, pra mim, com o 

Âncora eu vejo o meu futuro em frente, sabe? Já certo já. Um garoto assim, responsável, 

um garoto honesto, um garoto respeitoso” (código 2.3.1e, APÊNDICE D). Perguntei se 

em outras escolas seria difícil trabalhar essas qualidades e ele disse que sim, pois, ao 

contrário da EPA, as outras escolas não trabalham valores, e sim falam alto, gritam, etc.  
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A maior parte dos educandos e educandas que entrevistei participavam de grupos 

de responsabilidades, que são grupos que auxiliam em alguns serviços, como servir o 

lanche no refeitório, ou são responsáveis por alguns recursos e espaços da escola, como 

a biblioteca e o grupo que cuida dos materiais da quadra. A Educanda 05, participa da 

comissão contra o bulling e ela contou o seguinte: 

 

É muito legal essa escola, a gente aprende várias coisas legais, tipo, eu 

participo de um grupo, de uma comissão, que eu achava que precisava 

muito dela e agora já tem, é a comissão contra o bulling, que lá a gente 

cuida de casos de homofobia, racismo, dessas coisas, pra depois a 

pessoas não ser punida quando ela crescer, ela já tem uma noção de que 

não pode porque as vezes isso magoa muito os outros, também pode 

levar as pessoas a fazer loucuras, tipo se matar, porque não tá satisfeito 

consigo mesmo... (Educanda 05, Código 2.5e, APÊNDICE D). 

 

Ela contou que essa comissão foi criada devido a uma briga entre seus colegas, 

estavam brincando e então começaram a se xingar cada um chamava o outro disso e 

daquilo, ela estava junto de outros colegas ajudando a resolver a briga e foi a partir desse 

episódio que resolveram criar a comissão. Assim, realizaram uma assembleia para falar 

sobre a comissão contra o bulling e para ver se havia mais educandos que quisessem 

integrar o grupo. 

Perguntei ao Educando 02 se ele sentia que aprendia na EPA, em relação aos 

estudos, se ele se sentia preparado para o mundo e ele disse o seguinte: 

 

Eu acho, por causa que eu já tô pesquisando coisas mais de uma série 

maior de mim, que é bom por causa que quando se eu passar pra... se 

eu já tiver aprendendo tudo da série maior de mim, quando eu trocar de 

escola, trocar de série, já tô, já sei algumas atividades que a professora 

passar, já vou estar pronto (Código 18.2e, APÊNDICE D). 

 

Quanto aos educadores, os significados da experiência de trabalhar na EPA são 

diversos, porém, há alguns pontos em comum: a consciência de que naquele espaço são 

todos aprendizes, o sentimento de trabalho em equipe, a necessidade de o educador 

acreditar na proposta, a ideia de que o projeto está se fazendo, não está pronto, mas em 

construção e também de que é um grande desafio o esforço de colocar em prática uma 

educação diferente. 
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A Educadora 02 afirmou que escolheu trabalhar na EPA pela proposta da 

Comunidade de Aprendizagem13 que consiste, conforme a Proposta de Transformação 

Vivencial, numa proposta educativa que ressignifica a organização da escola e as relações 

estabelecidas na equipe escolar, partindo de um projeto em que “todos os envolvidos são 

efetivamente participantes, se conhecem entre si e se reconhecem em objetivos comuns” 

(EPA, 2013, p. 75), onde se priorizam as relações entre pessoas antes das relações entre 

instituições e se prefere as redes físicas às virtuais (p. 77). A fala da Educadora 02 dá 

outras características do que vem a ser a Comunidade de Aprendizagem: 

 

[...] O Âncora tem essa proposta da educação não um espaço murado, 

que as aprendizagens aconteçam no espaço em que se vive e que isso 

visa, na verdade, uma transformação na sociedade, é um trabalho pra 

que a gente consiga, através da educação, mudar, melhorar algumas 

coisas na sociedade. (Educadora 02, código 1.2, APÊNDICE C). 

 

O Educador 01 enfatizou que a EPA “[...] é uma proposta alternativa de relação 

humana, de meio pra se alcançar isso, de processo, de ideal de processo, não um ideal de 

resultado, mas um ideal de processo” (código 1.1, APÊNDICE C). Ele afirma ainda que 

isso se dá em todos os âmbitos da vida, nas esferas subjetivas de cada ser. A Educadora 

06, em seu depoimento, traz uma visão apaixonada da EPA, um entendimento amplo de 

aprendizagem e enfatiza a questão das relações humanas: 

 

A EPA é tudo aquilo contrário ao que você conhece de escola, é um 

espaço de aprendizagem, é um espaço em que todas as pessoas que 

estão dentro dele, ou que passam por ele, todas essas pessoas são 

aprendizes, todos nós somos aprendizes aqui dentro, é um espaço onde 

a gente aprende a viver na diversidade, a gente aprende a viver na 

autonomia, a gente aprende a considerar de múltiplas formas o que é a 

relação humana, como é que se dá a relação humana, então aqui dentro 

você é aprendiz o tempo todo, nunca existe um dia igual ao outro, nunca 

existe um momento igual ao outro. [...] é vida pulsando. [...] Aqui 

dentro eu vejo realmente a educação acontecer, [...] de fato as pessoas 

evoluírem, [...] um resgate de valores que são até considerados perdidos 

na nossa sociedade, [...] todas as possibilidades de tudo que se possa 

imaginar em termos de viver, de conviver, do fazer, do conhecer... eu 

percebo que dentro desse espaço e fora dele, porque a gente não 

                                                           
13 “Comunidades de aprendizagem são práxis comunitárias assentes num modelo educacional gerador de 

desenvolvimento sustentável. Podem assumir a forma de rede social física, ou de rede virtual, divisões 

celulares da macroestrutura em microestruturas mais complexas, que facilitam o encontro entre pessoas, 

espaços-tempos de preservação da unidade da pessoa, em lugar de dividir a pessoa para assegurar a unidade 

da sociedade”. (EPA, 2013, p. 77). 
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considera a escola só dentro desses muros, eu vejo todas as 

possibilidades [...], não há limite, a aprendizagem aqui é de âmbito da 

infinitude (Educadora 06, código 1.6, APÊNDICE C). 

 

 Em minhas observações participativas na EPA pude perceber muito claramente 

que todos os educadores são muito apaixonados pelo trabalho no projeto. O idealismo 

parece ser o combustível que os faz tão dedicados, a Educadora 05 afirmou que, para ela, 

a EPA é tudo menos trabalho, é uma filosofia de vida. Em todas as entrevistas que realizei 

essa paixão e esse ideal também se mostraram muito claros. Contudo, para que o sentido 

da experiência se mostre de forma mais completa, cumpre destacar aqui os apontamentos 

críticos, ou melhor, o desabafo de dois educadores, pois, mesmo com muita paixão 

também pude observar que o trabalho exige muito de todos os profissionais. 

  

[...] a gente tá num caminho difícil e tortuoso, porque criar, não vou 

falar criar, renovar uma maneira de se trabalhar com educação é muito 

difícil, é igual querer falar que inventou a roda, né? Então eu acredito 

que o Âncora tá criando uma possibilidade de estar num espaço onde as 

pessoas possam ser mais [...]. (Educador 03, código 1.3.1, APÊNDICE 

C). 

 

 A Educadora 02, quando lhe perguntei, ao final da entrevista, se havia algo mais 

que ela queria me dizer, ela disse o seguinte: 

 

Que eu estou muito cansada, que é difícil pra gente, que é uma doação 

muito grande, que a gente tá construindo algo com muito estudo, a gente 

não tem muito o que se basear, a gente lê bastante, né? Tem os teóricos 

que a gente se identifica mais... A gente se debruça sobre isso aqui, é 

uma doação imensa, todos aqui são apaixonados, passamos muitas 

horas aqui, tentamos superar também as questões que surgem nessas 

horas, porque é estressante, então... que nós somos amigos, bastante, 

[...] vamos nas casas uns dos outros e é isso. (Educadora 02, código 9.2, 

APÊNDICE C). 

 

 A concepção de uma educação como a que acontece na EPA exige muita coragem 

e entrega por parte dos educadores, o trabalho, apesar de ser fascinante, por inovar a forma 

de se fazer educação, é muito cansativo. Isso, sem dúvidas, é um desafio que deve ser 

problematizado, pois, afinal, uma Educação Libertadora não pode explorar os educadores. 

Contudo, esse é um problema complexo. 
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3.6 Reflexões: corporeidade, sensibilidade e liberdade 

 

 O círculo é, sem dúvidas, uma das formas mais recorrentes de se relacionar na 

EPA, ele ocorre como modalidade dos encontros de formação da equipe, na discussão e 

construção das formas de trabalho, nos planejamentos, etc. É também como se organizam 

os grupos para a realização das assembleias e também no cotidiano das salas de estudos. 

Essa forma possibilita um constante encontro, uma formação educativa que se faz na 

relação intersubjetiva, pois até mesmo no âmbito individual o desenvolvimento depende 

do outro.  

A coletividade e a interação exigem bastante do trabalho dos educadores que, 

constantemente, se dedicam para orientar os educandos quanto às atitudes e aos valores, 

à concentração nos estudos, para manter um tom de voz baixo, para evitar a dispersão e 

auxiliar na resolução dos conflitos que surgem. 

 A liberdade que se pode observar ao adentrar o espaço da EPA é fruto de um 

trabalho intenso de organização, planejamento de atividades, acompanhamento e 

avaliação das ações. É comum ver grupos de crianças correndo ou conversando pelos 

espaços externos da escola enquanto outros grupos estão nas salas estudando ou 

participando de oficinas, isso é possível justamente por causa da organização dos seus 

planejamentos de atividades. 

 

É que é assim: cada criança tem o seu planejamento, então o tutor 

sempre assina esse planejamento dela no começo do dia e ele e a criança 

sabem o que ela tem que fazer e o que ela pode fazer nesse dia, então 

se ela coloca que ela quer brincar nesse horário, ela pode brincar. 

Porque o tutor deixou e assinou sabendo das condições dela, mas não é 

por isso que ela tá atrasada nos estudos dela, ela está conseguindo 

cumprir aquilo, mas ela também pode ter esse direito de brincar nesse 

horário porque ela tá conseguindo, então toda semana tem isso de o 

tutor olhar como tá as atividades dela, e aí se ela tá atrasada: ‘não, então 

hoje você não pode ficar brincando porque você tá atrasado nisso’ e aí 

é desse jeito, entendeu? (Educanda 07, código 18.7e, APÊNDICE D). 

 

 As conexões entre os elementos que constituem o fazer educativo se dá através do 

diálogo, do acompanhamento dos educandos pelos seus tutores, pelas regras que são 

criadas e recriadas em conjunto nas assembleias, pelas tomadas de decisões por consenso, 

e, por isso, fazem sentido para todos, dando forma ao agir coletivo. As atitudes também 

fazem parte do conteúdo a ser aprendido pelo educando e disso dependem as mudanças 

de núcleo: o desenvolvimento das competências de comportamento quanto aos valores 
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basilares e a dedicação ao aprendizado dos conteúdos e metas do Currículo Nacional 

definem o nível de autonomia que conquista cada educando. 

 Essas formas de construção do fazer pedagógico da EPA definem um modo de ser 

coletivo que atinge cada um em sua individualidade, esse cotidiano se constitui por corpos 

que se relacionam e dão vida ao espaço da escola que, como foi visto nos documentos, 

foi planejado e construído para uma convivência em comunidade. A partir dessa 

percepção, busco refletir e, posteriormente, problematizar as experiências que vivi e 

observei no âmbito dessa instituição, entendendo a corporeidade da seguinte forma: 

 

[...] como sendo a unidade que engloba uma pluralidade de formas ou 

de existências. Os diferentes corpos são considerados a partir de uma 

existência própria, embora parcial, quando se entende a corporeidade 

como unidade. [...] O parcial não deve ser compreendido como uma 

redução ou imperfeição, mas apenas como uma identidade existencial 

própria, concreta e, portanto, permeada pelos condicionamentos 

mundanos. A corporeidade é a unidade na pluralidade de formas, isto é, 

na pluralidade de numerosos e diversos corpos existencializados 

(NÓBREGA, 2010, p. 20). 

 

A partir desse entendimento a autora indica a fenomenologia de Merleau-Ponty 

como uma compreensão mais profunda da corporeidade que permite “[...] visualizar as 

dimensões do orgânico e do espírito dentro da razão completiva que configura a 

corporeidade” (NÓBREGA, 2010, p. 21). Esta é considerada por Merleau-Ponty (1999) 

na perspectiva do corpo em movimento, em função de sua significação, em sua 

comunicação com o mundo e nunca comparável ao objeto físico, mas antes, a uma obra 

de arte: 

 

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são indivíduos, 

quer dizer, seres em que não se pode distinguir a expressão do expresso, 

cujo sentido só é acessível por um contato direto, e que irradiam sua 

significação sem abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse 

sentido que nosso corpo é comparável à obra de arte. Ele é um nó de 

significações vivas e não a lei de um certo número de termos co-

variantes. Uma certa experiência tátil do braço significa uma certa 

experiência tátil do antebraço e dos ombros, um certo aspecto visual do 

mesmo braço, não que as diferentes percepções táteis, as percepções 

táteis e as percepções visuais participem todas de um mesmo braço 

inteligível, como as visões perspectivas de um cubo da ideia do cubo, 

mas porque o braço visto e o braço tocado, como os diferentes 

segmentos do braço, fazem, em conjunto, um mesmo gesto (p. 209 e 

210). 
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 Assim, a EPA, de forma geral, pode ser entendida como esse gesto ao qual se 

refere o autor, as ações desenvolvidas no âmbito da escola como essas significações vivas, 

cujas relações precisam ser descobertas através da investigação dos sentidos que as 

experiências têm para os atores que participam do fazer educativo, da percepção de como 

o corpo e a sensibilidade participam desse processo que busca desenvolver a autonomia 

de educandos e educadores.  

Nesse sentido, Merleau-Ponty (2004) nos diz que compreender o ser humano em 

sua unidade implica perceber que ele só alcança a verdade das coisas porque está cravado 

nelas. O ser humano não é um corpo e um espírito, mas um espírito com um corpo, e isso 

vale não só em relação ao espaço, mas para tudo que nos é exterior e que só se torna 

acessível através do nosso corpo. Esse outro, uma vez revestido de atributos humanos, é 

também essa mescla de corpo e espírito (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 17 e 18).  

Percebi essa questão na experiência da EPA, tanto na forma de estar na presença 

de algumas pessoas, que é cheia de entrega, busca e humildade, quanto na fala de alguns 

educadores que entendem que, na prática pedagógica, é preciso estar presente no 

momento e no lugar em que se está, sem ficar pensando em outras coisas, desligando-se. 

A Educadora 02 chama isso de “doação”, para ela a questão do espírito se manifesta no 

trabalho educativo quando há busca no desenvolvimento de virtudes, quando há uma auto 

observação para evitar ser egoísta ou se envaidecer, para ela a espiritualidade se dá nesse 

sentido de se melhorar como pessoa e também de desenvolver e praticar o amor (código 

7.3, APÊNDICE C). 

A Educadora 06 percebe o espiritual na prática da EPA quando observa crianças 

ou adultos “lagarteando”, ou seja, em contato com a natureza, fruindo, contemplando, 

ligados com algo que é maior, transcendente. A espiritualidade também é refletida em 

algumas buscas e atitudes, segundo a Educadora 06, isso se dá através de: “[...] um 

respeito muito grande, é o respeito à natureza, às plantas, às árvores, aos animais, ao ar 

que a gente respira, à água... nesse sentido, da gente se preocupar com isso, do uso, com 

o reuso, com uma horta orgânica, com uma alimentação mais saudável” (código 7.6, 

APÊNDICE C). 

 

Espiritualidade é a gente pensar em algo que incentive, é uma forma de 

ter esperança, é criar coragem pra poder se desenvolver, espiritualidade 

é você se incentivar e não deixar de ser feliz ou pensar que pode ser 

feliz porque o outro não te deixou feliz, quando eu penso que eu só 

posso ser feliz se o outro permitir que eu seja, aí eu tô sendo infeliz, né? 
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E aí essa espiritualidade, acho que entra essa questão, eu preciso 

acreditar em algo: ‘Nossa como ele é espirituoso’, tipo, como ele é feliz, 

‘olha como ele influencia’, né? É nesse sentido que as pessoas colocam, 

né? Nossa o fulano, ou a fulana é muito espirituosa, ela é muito forte, 

ela tem uma coragem’, ela acredita em alguma coisa, ela acredita na 

proposta que ela tá dando, que é diferente de religiosidade, agora 

quando eu somo a religiosidade com a minha espiritualidade, eu me 

vejo mais forte, mas é uma espiritualidade que ela não pode dissipar o 

outro, eu preciso desenvolver uma religiosidade que eu reconheça no 

outro a capacidade igual a que eu tenho, a que eu tenho não, a que eu 

sei que eu posso desenvolver, então eu acredito que ele pode também 

desenvolver, então eu vou acreditar no outro, então eu acredito no ser 

humano, sabe, é muito louco isso, né? Eu acabo me incentivando a 

querer tomar conta do outro, sem me apropriar do outro, né? (Educador 

03, código 7.3, APÊNDICE C). 

 

Duarte Jr. (2010) situa a questão da corporeidade diante da educação, da sociedade 

e da cultura e diz que o nosso corpo é produto da educação que tivemos que, por sua vez, 

se caracterizou pela sociedade e cultura em que estava inserida, trazendo consigo 

expressões, costumes e todo um universo simbólico específico, o que implica uma 

interpretação do mundo e sua forma de viver uma determinada realidade econômica e 

material. “Não somente o nosso corpo é moldado socialmente como também se mostra 

um produto social a maneira como é visto, vivido e interpretado por teorias, filosofias e 

teologias” (p. 101). 

Complementando essa reflexão, afirmo que o corpo não é apenas produto de tais 

fenômenos sociais, mas também constrói a sociedade, a cultura e a educação. A partir 

desses entendimentos faz-se necessário refletir sobre a relação do corpo e da sensibilidade 

com o desenvolvimento da autonomia, a partir de uma busca situada, através das 

observações participativas no cotidiano da EPA e também dos dados obtidos nas 

entrevistas realizadas com educandos e educadores. 

A educação presume um lugar, um contexto, relações entre pessoas, movimento e 

diálogo. Este último, segundo Freire (2014), é a essência da educação e, portanto, a prática 

pedagógica que nega a dialogicidade serve à dominação, causando uma contradição entre 

educadores e educandos (p. 95). A prática dialógica, ao contrário, por entender o diálogo 

como fenômeno humano, o considera algo mais do que dizer palavras, compreende 

também a sua constituição: a dimensão da ação, reflexão, problematização e possibilidade 

de compromisso e transformação (p. 107 e 108), o autor afirma que “[...] o diálogo é uma 

exigência existencial” (p. 109). 
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O exercício constante de meu corpo consciente despregando-se até a 

ou de minha consciência intencionando-se ao mundo guarda em si, ou 

em si contém, uma qualidade da vida que, na existência humana, torna-

se mais intensa e mais rica. Refiro-me à necessidade da experiência 

relacional no nível da existência e dos contatos, no nível da vida 

(FREIRE, 2000, p. 76, grifos do autor). 

 

 Um espaço só é acolhedor se está aberto ao diálogo, se considera a história pessoal 

de cada indivíduo e se os percebe como sujeitos. A escola deve estar revestida de 

sensibilidade, de forma a criar um ambiente em que todos que participam do fenômeno 

educativo sejam respeitados e sejam sensivelmente ouvidos. Nesse sentido, Nóbrega 

(2010) considera que diante da racionalidade técnica, do individualismo e da cultura do 

consumo, “[...] pensar sobre o corpo e seus afetos pode se constituir como um importante 

itinerário de busca. A estesia do corpo pode propiciar um espaço para o amor, o riso, a 

tragicidade da vida na educação” (NÓBREGA, 2010, p. 14). 

 

[...] a situação educativa se realiza em um dado espaço a que de modo 

geral não se dá nenhuma ou se dá pouca importância. [...] o arranjo da 

sala ou da mesa tem que ver com o que e o para que faço nela, tem que 

ver comigo mesmo. [...] Precisamos conotar o espaço de trabalho com 

certas qualidades que são, em última análise, prolongamentos nossos. 

Fazemos o espaço que, se não nos faz totalmente, nos ajuda ou não nos 

ajuda no cumprimento de nossa tarefa. É nesse sentido que o que há de 

adverbial, de circunstancial no espaço educativo termina por virar tão 

fundamental quanto o espaço mesmo. O estético, a necessária boniteza, 

o cuidado com que se trata o espaço, tudo isso tem que ver com um 

certo estado de espírito indispensável ao exercício da curiosidade 

(FREIRE, 1994, p. 157 e 158, grifo do autor). 

 

 Reconhecendo a vida de nossos corpos começamos a perceber a escola como um 

ambiente vivo e a partir dessa visão podemos vivenciar a experiência do conhecimento 

como vivenciamos a vida, inteiros e incorporados. Assim, também se torna possível nos 

reconhecermos como parte do todo, como sujeitos da história que participam da criação 

da realidade juntamente com os outros sujeitos que, diversos em suas particularidades, 

contribuem de forma diferente e, por isso, enriquecem o processo de criar e conhecer. 

Assim, portanto, nesse contexto vivo de relações “Todo fazer é um conhecer e todo 

conhecer é um fazer” (MATURANA, 2001, p. 31). 

 

Há uma necessária relação entre o corpo do (a) educador(a), o corpo 

dos educandos e o espaço em que trabalham. Não há corpo vivo sem 

trocar experiências com o seu espaço. O cuidado do espaço revela a 

vontade e a luta por ele e por isso mesmo a compreensão de sua 
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importância. Revela também que os corpos conscientes resistem a 

deixar-se cair no indiferentismo fatalista para o qual já não há o que 

fazer (FREIRE, 1994, p. 158). 

 

 Segundo Maturana e Varela (2001), há uma circularidade e uma inseparabilidade 

entre ação e experiência, entre a maneira particular de ser no mundo e a forma em que o 

mundo nos parece ser, com base nisso os autores afirmam que “[...] todo ato de conhecer 

faz surgir um mundo” (p. 31 e 32). Essa ideia está relacionada com a gênese do 

conhecimento e com as raízes do nosso ser cognitivo, portanto, ela é presente em todas 

as nossas ações e em todo o nosso ser. 

Não há uma separação real do corpo que age, brinca, cria e do corpo que aprende, 

há uma “[...] coincidência contínua de nosso ser, nosso fazer e nosso conhecer” 

(MATURANA e VARELA, 2001, p. 31). Assim como também não há uma separação 

entre o corpo que pensa e o corpo que sente. Nas palavras de Freire (2000): “Não tenho 

uma parte esquemática, meticulosa, racionalista e outra desarticulada, imprecisa, 

querendo simplesmente bem ao mundo. Conheço com meu corpo todo, sentimentos, 

paixão. Razão também” (FREIRE, 2000, p. 18). 

A circularidade entre o ser, fazer e conhecer, segundo Maturana e Varela (2001), 

“[...] se aplica a todas as dimensões do nosso viver”, inclusive à linguagem, pois “[...] 

tudo o que é dito é dito por alguém. Toda reflexão faz surgir um mundo. Assim, a reflexão 

é um fazer humano, realizado por alguém em particular num determinado lugar” (p. 32). 

Como afirma Boal (2009): “[...] Palavra é meia verdade: a verdade inteira inclui meus 

olhos, mão e boca, o tom da minha voz” (p. 65), portanto, “podemos calar a boca, jamais 

o corpo; esconder a verdade com palavras, jamais coma voz” (p. 82). 

Assim, o entendimento da construção do conhecimento como um fenômeno vivo 

que, através da comunicação sensível com o mundo e das relações intersubjetivas, 

constrói o ambiente educacional, onde se faz possível o exercício da criatividade, da 

curiosidade e o desenvolvimento pessoal dando base ao conhecimento intelectual.  

Tais aspectos são exercitados no cotidiano da EPA na forma isomórfica com que 

educadores e educandos se formam, aprendem, dialogam, pesquisam, avaliam, constroem 

e transformam suas realidades. Também na forma com que se relacionam os aspectos 

subjetivos e objetivos do currículo, levando em conta não apenas o aspecto quantitativo, 

de idades e séries, para definir a “evolução” do educando, mas, sobretudo, suas atitudes 

e o desenvolvimento da autonomia. Esse processo se faz como um exercício constante, 
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pois a educação entendida como fenômeno vivo, implica a percepção de que nada está 

pronto, nada é estático, tal como a vida, está sempre se fazendo e se transformando.  
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CAPÍTULO 4  

REFLEXÕES PARA PROBLEMATIZAR 

 

É curioso que muitos dos significados que percebo sobre o Estudo de Caso 

coincidem com o próprio ato de pesquisar a partir da fenomenologia, vejo uma 

semelhança entre a perspectiva libertadora em educação e o fazer da pesquisa com 

fundamentos fenomenológicos. Em ambas as perspectivas, e na minha experiência, está 

presente a postura corporal da busca, do pesquisar, do saber da experiência, da atitude 

crítica, prática e reflexiva. 

Talvez seja porque em ambos os campos, Fenomenologia e Educação Libertadora, 

é necessário que o corpo seja ativo, reflexivo e que construa saberes através da 

experiência vivida. Um fazer educativo libertador só pode se dar na diversidade, na 

experiência, na curiosidade e na criatividade.  

Por meio desta pesquisa percebi também convergências entre o pensamento de 

Paulo Freire e a Fenomenologia. 

 

[...] la concepción problematizante mira al hombre como un cuerpo 

consciente. En lugar de una conciencia "cosa", la concepción humanista 

entiende, con los fenomenólogos, la conciencia como un despegarse del 

hombre hacia el mundo. No es un recipiente que se llena, es un ir hacia 

el mundo para captarlo. Lo propio de la conciencia es estar dirigida a 

algo. La esencia de su seres su Intencionalidad -intentio, intendere-; de 

ahí que toda conciencia sea siempre conciencia de. Aun cuando la 

conciencia realiza la vuelta sobre mí misma, "algo tan evidente y 

sorprendente como la intencionalidad" (Jaspers) sigue siendo 

conciencia de. En este caso, conciencia de conciencia; conciencia de sí 

misma. En la "retroflexión", en que la conciencia se intenciona a sí 

misma, el yo "es uno y es doble". No deja de ser un yo para ser una cosa 

a la cual su conciencia se intencionará. Sigue siendo un yo que se vuelve 

intencionalmente sobre sí, un yo que se escinde (FREIRE, 1973, p. 61, 

grifos do autor). 

 

A abordagem fenomenológica da pesquisa lida, portanto, com a abertura para 

dúvidas, mudanças, surpresas, inconclusões e questionamentos, pois não busca um saber 

absoluto, mas desenvolver a pesquisa a partir da experiência enquanto forma de 

construção do conhecimento, daí a sua perfeita compatibilidade com a busca da 

compreensão da Educação enquanto fenômeno e seus aspectos estéticos e sensíveis. 

Buscar diálogos entre temas concernentes à educação a partir da experiência 

vivida não pode ser uma tarefa simples, pois é uma tarefa de camadas. Fazer isso em uma 
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pesquisa qualitativa em educação é trabalhar com ideias e palavras, ouvir, ler e reler várias 

vezes o que disseram os atores da experiência e, a cada leitura e releitura, encontrar novas 

palavras, apontar significados que se mostram, se relacionam, se repetem e se afirmam 

enquanto fundamentais, enquanto pontos da estrutura do fenômeno.  

A análise das falas dos entrevistados a partir do método fundamentado na 

fenomenologia foi um trabalho de muitas incursões, mesmo depois de transcrever, ler, 

organizar, marcar, distribuir em tabelas, foi preciso interpretar cada fala e destacar suas 

unidades nucleares, a cada leitura e releitura daquelas falas e do texto da pesquisa como 

um todo, foram surgindo novos significados, formas diferentes de enxergar e, portanto, 

novas possibilidades dialógicas.  

Para isso, foram necessárias as análises ideográfica e nomotética dos dados. Na 

primeira (APÊNDICE C e D) foram trabalhadas e interpretadas as falas dos entrevistados 

e na segunda (APÊNDICE E) foram organizados os conceitos e palavras fundamentais 

desses dados, não apenas por uma incidência quantitativa de menção dessas palavras, mas 

também por sua relevância qualitativa, ou seja, pela importância do significado para 

compreender e descrever a EPA. 

Eu senti meu olhar como uma “lanterna perceptiva” que desbravava o fenômeno: 

mergulhei nas leituras e percebi áreas e conceitos, mas eram como paisagens, como 

quadros que representam a profundidade da imensidão. Então mergulhei no mundo 

objetivo e era como água, o mundo naturalmente complexo, o movimento constante, onde 

mora a cultura e toda a subjetividade humana, ali fui nadando e navegando. 

Dessa experiência trouxe comigo um mundo descrito em palavras e imagens 

(diário de campo, vídeos, fotos, site e blog da EPA, reportagens no Youtube, matérias e 

entrevistas publicadas com educadores, os documentos da escola, etc.), um imenso baú 

de informações.  

Dessas linguagens e palavras, empilhei ideias e conceitos, construindo um castelo 

de pensamentos e significados, os quais foram analisados e organizados, surgindo 

núcleos, palavras-chave, conceitos, etc. Meu trabalho passou a desvendar esse castelo, 

seus labirintos, cômodos e florestas, sempre com minha lanterna apontada para todos os 

detalhes, para todas as palavras. Foi preciso percorrer muitas vezes esse castelo, ler e reler 

todas as suas palavras, apontar a lanterna, e observar quais as ideias e significados que 

reluziam. Estava sempre tudo em movimento e, por isso, foi preciso estar viva e sensível 

em ação. 
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A Educação acontece no encontro, a construção do conhecimento se dá nas 

relações e nesse caminho eu não estive sozinha, esse trabalho não é solitário, como pode 

parecer. Ele é fruto de diversos contatos e interações: o meu encontro com a Educação, 

com o professor José Pacheco, com o professor Gilberto Damiano, com todos os 

educadores e educandos da EPA e com os vários autores trabalhados nessa pesquisa, 

através dos seus livros. 

Embora tudo se mostre como uma diversidade de movimentos e encontros, não 

como uma série de implicações pontuais e tangíveis, ao proceder a análise dos dados foi 

possível identificar algumas proposições e conceitos centrais, o que em fenomenologia, 

pode ser chamado de “busca das essências” (GIORGI, 2008, p. 395). 

 

A fenomenologia orienta-se para os objetos enquanto intencionados 

pela consciência, procurando neles discernir a sua essência ou estrutura 

invariante fundamental. Essas essências não são representações de tipo 

psicológico, mas são fenômenos que se manifestam à consciência e que 

são por esta significados. Assim, a essência é constituída pela 

consciência como significado, isto é, a consciência dá sentido ao 

mundo, ela é origem de todo significado, ela é doadora de significado, 

fazendo com que o mundo apareça como fenômeno significativo para a 

consciência (CAPALBO, 2008, p. 128). 

 

Mesmo na etapa inicial, algumas palavras e conceitos se repetiam, indicando 

relevância, outros eram chaves para a compreensão do funcionamento da escola. Algumas 

palavras eram apresentadas com significados distintos do que se conhece de costume, por 

exemplo, “educador”. A Carta de Princípios da EPA afirma que o uso dessa palavra, a 

partir da proposta educativa da instituição, tem um significado transgressor:  

 

[...] se usamos a palavra educador subvertemos em muito seu 

significado. Educador não é sinônimo de professor ou mestre, não diz 

respeito àquele que dá aulas, que transmite ensinamentos prontos em 

uma sala fechada. Entendemos que a aprendizagem se dá na vida e na 

prática, e não fora dela, que é no encontro com o mundo e com os outros 

que se faz necessária. Portanto, todos que participam do Projeto Âncora, 

qualquer que seja a função específica que exerça – administrativa, 

operacional, pedagógica – é igualmente responsável pelo educando e 

igualmente considerado educador (EPA, 2013, p. 12). 

 

Durante a análise dos documentos da EPA, além da palavra “educador”, se 

destacaram ainda, as seguintes: afetividade, aprendizagem, autonomia, avaliação, 

comunidade, currículo, educando, equipe, escola, espaço, família, formação-

transformação, grupo de estudos, honestidade, intencionalidade, oficinas, PPP, projetos, 
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proposta, registros, educação tradicional, sistema educacional homogeneizador, 

solidariedade, transformação vivencial, tutoria/tutor e valores. A ideia era compreender 

os documentos e descrevê-los, contudo, foi preciso destacar essas palavras e conceitos 

para clarificar certos entendimentos. Ainda que tais palavras não fossem categorias para 

a organização e sistematização dos dados, se mostravam como pontos fundamentais para 

a compreensão do funcionamento da EPA e, portanto, essências do fenômeno estudado. 

Nos vários reencontros com o Diário de Campo, onde descrevi as experiências 

que vivi na EPA através da observação participante entre novembro de 2014 e julho de 

2015, identifiquei algumas temáticas e palavras: artes, direitos e deveres, qualidade de 

vida do educador, prática e proposta pedagógica, assembleia, avaliação do dia, grupo da 

arte, tutoria, rodas de reflexão, mediação de projetos, comunidade de aprendizagem, 

mostra de projetos, projetos, autoavaliação, avaliação, gesto do dedo indicador, reunião 

de núcleo, círculo de diálogo, famílias, matemática, proposta, dança, espaço, método, 

leitura do mundo, autonomia, combinados, oficina de leitura, resolução de conflitos, “um 

de nós”, corpo, estética, mudança, pesquisa, afetividade, valores, grupo de 

responsabilidade, planejamento, etc. 

A análise ideográfica (APÊNDICE C e D) organizou o conteúdo das entrevistas 

dos educadores e educandos a partir das transcrições das falas. Foram destacadas as 

principais partes que respondiam as questões, esses destaques são compostos em 

fragmentos: as Unidades de Significado, as quais compõem uma organização em tabela, 

que possibilita analisar e interpretar cada parte das falas, definindo suas palavras-chave, 

conceitos e, assim, começam a se definir as Unidades Nucleares: ajuda, equipe, liberdade, 

responsabilidade, mudança da sociedade, transformação, processo, valores, diálogo, 

respeito, referência, autoridade, afetividade, experiência, corpo, violência, autonomia do 

coletivo, amor, presença, incentivo, esperança, estética, dentre outras (APÊNDICE E). 

Um percurso parecido com o que é descrito no trabalho de Paulo, Amaral e 

Santiago (2010): “[...] No movimento de interpretação, buscamos as convergências das 

unidades de significado com a intenção de expor o sentido percebido no todo. As 

convergências nos permitiram a construção das categorias abertas” (p. 75, grifos do 

autor). 

Isso se dá a partir de um trabalho de interpretação, o qual, na minha experiência, 

se deu da seguinte forma (APÊNDICE C e D): a partir de cada questão das entrevistas 

organizei a coluna das Unidades de Significado e, na coluna ao lado, abri espaço para as 

Asserções e Explicitações, onde, primeiramente, interpretei, a partir de minha 
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interrogação, ou seja, analisei como cada Unidade de Significado respondia as questões 

da pesquisa, concebendo pequenos textos que foram organizados na tabela, são as 

Explicitações. 

Em seguida, empreendi mais uma leitura, mas nessa etapa, interpretei as Unidades 

de Significado, apenas dizendo, com outras palavras, o que foi dito pelo entrevistado. 

Assim, a coluna “Asserções/Explicitações” traz uma interpretação objetiva, que são as 

Asserções e, em seguida, uma interpretação mais ampla e que se permite pensar de forma 

crítica no todo da pesquisa, a partir da fala dos entrevistados, as Explicitações. 

Durante todo esse trabalho fui destacando campos de assuntos e palavras-chave 

que se evidenciavam e sobre os quais os dados das entrevistas falavam. Essas temáticas, 

juntas com várias palavras destacadas nas falas dos entrevistados e ainda com as palavras 

das Asserções e Explicitações, foram completando o processo de construção da última 

coluna do quadro da Análise Ideográfica: as Unidades Nucleares. 

Conforme Paulo, Amaral e Santiago (2010) o pesquisador realiza uma 

hermenêutica a fim de explicitar o que compreende da fala do entrevistado, construindo 

as “asserções articuladas” ou colocando na linguagem do pesquisador o sentido percebido 

nos discursos do sujeito (p. 74).  

Obtive então um conjunto de essências, temas e conceitos extraídos das descrições 

do diário de campo, dos documentos da escola, das entrevistas e das análises dos dados, 

ao qual adicionei as Unidades Nucleares alcançadas por meio do trabalho da análise 

ideográfica das falas obtidas nas entrevistas (FIG. 33).  
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Figura 33 - Transição das Unidades Nucleares para Essências. Fonte: esquema criado pela 

pesquisadora. 

 

Esse conjunto de palavras, temas e conceitos constituíram uma lista de mais de 

200 itens para serem analisados quantitativamente, ou seja, verificar a incidência de cada 

palavra no conteúdo da Análise Ideográfica (APÊNDICE C), esse momento da 

investigação fenomenológica é chamado de Análise Nomotética (APÊNDICE E). 

 

Assim, o fenomenólogo, ao realizar a análise nomotética, procura 

passar do nível de análise individual para o geral, procurando os 

aspectos que lhe são significativos nos discursos dos sujeitos e lhe 

permitem realizar convergências que agregam pontos de vista, modos 

de dizer, perspectivas, que o levam à compreensão do investigado. 

Essas convergências dos aspectos individuais, percebidas nos discursos 

dos sujeitos, levam o pesquisador às Categorias Abertas, grandes 

regiões de generalidades que passam a ser interpretadas pelo 

pesquisador. Na interpretação, o pesquisador vai construindo o seu 

discurso e expondo sua compreensão acerca da estrutura do fenômeno 

que interroga. O pesquisador chega, portanto, às generalidades pelo 

movimento de análise e interpretação. Essas generalidades, porém, não 

são universalidades sobre o que é interrogado. Elas iluminam “uma 
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perspectiva do fenômeno, considerada a inesgotável abrangência do seu 

caráter perspectival” (MACHADO, 1994, p. 43 apud PAULO; 

AMARAL; SANTIAGO, 2010, p. 74). 

 

As análises foram feitas por partes, primeiro as ideográficas dos educadores 

(APÊNDICE C) e dos educandos (APÊNDICE E) e depois as nomotéticas de ambos os 

grupos (APÊNDICES D e F), de forma que as Categorias Abertas foram concebidas a 

partir dos relatos dos entrevistados como um todo, mesmo porque, como já foi mostrado, 

elas vieram também dos dados obtidos na observação participante (Diário de Campo) e 

na documentação da EPA (FIG. 33). Sistematizei as palavras e temáticas que se 

destacaram nas entrevistas de educandos e educadores (FIG. 34) para que seja mais 

simples para visualizar. 

Não houve divergências entre os relatos de educadores e educandos, por isso não 

se fez necessário confrontar as falas, mas sim descrever e buscar compreender o 

fenômeno a partir da visão dos sujeitos. As falas dos educandos são mais simples e 

objetivas e mostram que eles compreendem a proposta e o projeto pedagógico, pois falam 

com bastante intimidade do percurso educativo e da diferença entre a EPA e as outras 

escolas. Já os relatos dos educadores oferecem elementos mais detalhados e reflexivos 

sobre as experiências vividas na EPA. As informações obtidas nas entrevistas foram 

complementares e mostraram alguns significados do fenômeno.  

 Essa complementaridade ou falta de divergência entre as falas dos educadores e 

educandos traz o seguinte questionamento: será que se trata de um discurso pronto, 

impositivo ou homogeneizador? Contudo, de acordo com o que observei, vejo que existe 

um discurso comum na EPA entre educadores e educandos, porém, ao meu ver, não se 

trata de uma imposição ideológica, já que tudo (ou quase tudo) é construído mediante o 

diálogo coletivo e democrático. A fala dos educandos e educadores, na verdade, mostrou 

como as coisas são processuais, mutáveis, dinâmicas e como há sim desafios e 

contradições na EPA. 
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Figura 34 - Unidades Nucleares obtidas por meio das análises Ideográfica e Nomotética dos 

dados das entrevistas de educandos e educadores. Fonte: esquema criado pela pesquisadora. 

 

Então, a partir das essências obtidas no diário de campo, nos documentos da EPA 

e nas análises ideográficas e nomotéticas, elaborei as seguintes essências (FIG. 33): 

prática e proposta pedagógica da EPA, ambiente escolar, autonomia/heteronomia, 

educação libertadora, educação estética, corporeidade, arte, círculo de diálogo, relações 

humanas, experiência na EPA, tempo e espaço, valores, mudança na sociedade, unicidade 

do educando, educação bancária, estética, linguagem, equipe, formação-transformação e 

formação dos educadores. 

O trabalho de interpretação e análise permitiu diversas reflexões e percepções 

sobre as palavras que foram trabalhadas, seus significados e as relações que se revelaram, 

pois o fazer educativo da EPA é constituído pelos sentidos dessas palavras, conceitos e 

expressões. A percepção dos sentidos e significados a serem refletidos e problematizados 

se dá através dessas análises, as quais me levaram a elaborar caminhos para tecer as 
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problematizações. Assim, elaborei cinco Categorias Abertas, quais sejam: autonomia e 

heteronomia; tempo e espaço; formação e transformação; linguagem e gesto; liberdade, 

sensibilidade e corpo. 

 

 

Figura 35- Sistematização da Análise Ideográfica dos dados da pesquisa. Fonte: esquema 

criado pela pesquisadora. 

 

A fenomenologia como fundamento do método de pesquisa não busca nenhuma 

verdade absoluta, ao contrário, ela admite que a investigação enquanto “[...] movimento 

de voltar-se a, estar atento a... é efetuado pelo corpo encarnado, abrangendo os atos de 

intuição e de percepção, tornando-se possível expressar e conhecer as coisas que estão no 

nosso campo de percepção e que constituem o mundo-vida” (VENTURIN; SILVA, 2014, 

p. 100). Assim, ao mesmo tempo em que há um método rigoroso para a interpretação dos 

dados, a intuição e a subjetividade são reconhecidos e valorizados nos processos de 

interpretação e análise dos dados. 
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O trabalho de identificar essências e categorias, em fenomenologia, implica a 

subjetividade e a intuição do pesquisador. Isso foi feito nos diversos momentos de leituras 

e reflexões, há muitas relações e diálogos entre as palavras e conceitos encontrados. Por 

isso, a interpretação não obedece a uma ordem linear e fragmentada, ou seja, diversas 

palavras transitam por várias essências, assim como estas também se relacionam com 

mais de uma categoria. Ainda assim, elaborei uma sistematização que mostra a passagem 

das essências para as categorias (FIG. 36), contudo, para compreender realmente esse 

trabalho de interpretação e análise é preciso imaginar essa sistematização em movimento. 

 

 

 

Figura 36 - Sistematização da Relação entre essências e categorias abertas. Fonte: esquema 

criado pela pesquisadora. 

 

Além de organizar por categorias a problematização sobre o fazer educativo da 

EPA e verificar as relações entre as Unidades Nucleares encontradas, empreendi o esforço 

de buscar diálogos a partir do contexto do fenômeno e das interrogações da pesquisa. 

Cumpre ressaltar, porém, o caráter complexo e dinâmico da experiência da instituição, o 

qual está em constante movimento e transformação.  

Essa característica implica também, necessariamente, o constante diálogo que 

constrói o processo, o que também define o modo de viver que concebe um fazer 



 

  171 
 

educativo através da coletividade, do trabalho em grupo, da responsabilidade, da arte, da 

ação corporal, do desenvolvimento da autonomia e de alguns outros elementos que estão 

nesse constante processo de transformação. 

 

A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por 

desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a 

problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade 

dos homens. Por isso mesmo é que os reconhece como seres que estão 

sendo, como seres inacabados, inconclusos em e com uma realidade, que 

sendo histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, 

diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não 

são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 

inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como 

manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens 

e na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um quefazer 

permanente. Permanentemente, na razão da inconclusão dos homens e do 

devenir na realidade (FREIRE, 2014, p. 102).  

 

 O permanente inacabamento de que fala Freire (2014) se mostrou tanto nas 

experiências que vivi na EPA, quanto na fala dos educadores e educandos e também na 

minha ação de pesquisar, pois as pessoas, no contexto da instituição, são reconhecidas em 

sua história, em seus processos e inacabamentos. Segundo a documentação da 

Transformação Vivencial (2013) o valor do respeito passa por esse reconhecimento, pois 

se mostra “[...] na relação com o educando, sua especificidade, sua história e sua família, 

por isso não serão padronizados apertados em modelos, em níveis predefinidos” (p. 12).  

Portanto, o fazer educativo da EPA não é, como na Educação bancária, algo pronto 

e imposto aos educadores e educandos, é um fenômeno vivo concebido pela participação 

de cada sujeito nos grupos, nas assembleias, no sentimento de equipe, no entendimento 

do que seja a formação, na consciência da construção do projeto e de que o fundamental 

desse ato é o processo de participação e escolhas individuais e coletivas. A fala da 

Educadora 05 mostra essa característica de que o projeto e a proposta pedagógica da EPA 

são construídos a partir da subjetividade daqueles que fazem parte da experiência: 

 

Bom, então a gente sempre busca não a formação, mas a transformação, 

né? Porque a palavra formação tem a conotação de colocar em fôrma, 

padrão e aqui não cabe essa conotação de formação. Como se dá? 

Através das vivencias, é praticando, é vivenciando, é conversando, é 

falando sobre, é repensando o seu jeito de pensar educação, seu jeito até 

de pensar em seus princípios e os valores, né? Porque o que nós temos 

é um projeto, então, nós, indivíduos somos fundamentais para o 

desenvolvimento desse projeto, mas quando a gente fala desse projeto, 

fala do perfil da pessoa para esse projeto, então a gente tem que auto 
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avaliar o tempo todo. O que eu penso, o que faço, como eu ajo está 

coerente ou não está coerente? Porque? Se não está coerente, o que eu 

preciso para conseguir? Né? Quem pode me ajudar? Então observando 

as outras pessoas, participando das reuniões, opinando, se reelaborando 

o tempo todo, ajudando no consenso das resoluções, sabendo que no 

processo as coisas precisam de mexidas bruscas, então a gente hora tá 

tranquilo, depois, ‘bom, agora vamos ter que desestabilizar aqui pra 

poder avançar’ e aí a gente tá disposto a isso. É sair da zona de conforto 

o tempo todo e criar uma zona de conforto coletiva. (Educadora 05, 

código 2.5, APÊNDICE C). 
  

 Esse caráter de movimento e inacabamento é fundamental para se conceber uma 

educação crítica, pois é a partir do diálogo e de um trabalho constante de avaliação que é 

possível garantir dispositivos democráticos e libertadores no fazer educativo. Nas análises 

nomotéticas se destacam palavras como “experiência”, “processo”, “transformação”, 

“movimento”, “liberdade”, “autonomia” que são, sem dúvidas, características da EPA, de 

uma educação de qualidade que só é possível porque são embasadas por outras palavras 

que também se destacaram, quais sejam: “grupo”, “equipe”, “projeto”, “ajuda”, 

“planejamento”, “responsabilidade”, “valor”, “afetividade”, “tutor” e “relações 

humanas”. 

 A liberdade na EPA é fundamentada pela responsabilidade e pelos demais valores 

matriciais do projeto, além de, também, se fazer visível na prática do diálogo coletivo que 

constrói o fazer educativo e reflete de forma crítica sobre a realidade. Em diversos 

momentos percebi a proposta pedagógica da EPA, em seus atos cotidianos, como uma 

crítica material, e corporal, à educação bancária.  

A fala da Educanda 01, de um jeito muito simples, destaca que as várias formas 

de construir o conhecimento na EPA são bem mais amplas do que no padrão da educação 

bancária, sua fala, inclusive descreve uma corporeidade dessas duas possibilidades do 

fazer educativo: 

 

A diferença é que a outra escola, os professores escrevem na lousa, né? 

E a gente tem que ficar copiando e aqui no Âncora não, aqui no Âncora 

a criança mesmo procura o que ela quer fazer e tem tutores que fica 

ajudando a gente, não escrevendo na lousa, muito diferente (código 

7.1e, APÊNDICE D). 

 

O Educando 02 dá ainda mais detalhes dessa diferença e dos dispositivos 

educativos que ele tem experiência na EPA: 
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Que essa escola que você não fica preso, parado, sentado numa cadeira, 

em fileira assim, escutando a professora com você e escrevendo na 

lousa. Você pesquisa, você mesmo, você vai nos lugares pesquisar, 

você que pesquisa e não o outro que pesquisa por você mesmo 

(Educando 02, código 7.2e, APÊNDICE D). 

 

A Educanda 02, ao relatar a sua experiência, diferencia a EPA das escolas 

convencionais e destaca os aspectos das competitividade e da forma de perceber o outro: 

 

Quando eu comecei a iniciação, era uma escola normal para mim, aí 

depois eu fui para outras escolas, eu me destacava pra caramba, aí... eu 

tipo, eu nunca me achei a melhor aluna, só que tipo, eu sempre ficava 

em primeiro lugar, aí aqui eu aprendi que não é bem assim, que aqui 

todos são iguais e são tratados do mesmo jeito. [Pra você o que é estudar 

numa escola que é tão diferente das outras?] Eu acho muito legal, né, 

que eu tive a sorte que muitas crianças não tiveram até hoje (Educanda 

02, código 7.5, APÊNDICE). 

 

O movimento dinâmico que caracteriza o ambiente da escola só é possível porque 

o trabalho desenvolvido entende que cada criança é única e por isso deve ser respeitada a 

sua forma de aprender e o seu tempo, cada um tem o seu planejamento e é ajudado e 

orientado por um tutor, portanto, o movimento e a liberdade são resultados de um trabalho 

de organização e desenvolvimento das atitudes, da autonomia e do convívio coletivo e 

comunitário. Na EPA, ademais, se compreende que a brincadeira é tão importante quanto 

os estudos, é um direito. Portanto, se configura como elemento estético constituidor da 

liberdade, da autonomia e do desenvolvimento saudável da criança. 

 Regina Machado Steurer, uma das fundadoras da EPA, em entrevista ao jornal O 

São Paulo, consegue expor o papel democrático e educacional da brincadeira, enquanto 

um direito, quando se refere ao tipo de escolas que seus filhos frequentaram na infância: 

 

Onde as brincadeiras brotavam da necessidade das crianças, 

necessidades corporais, emocionais, sociais, culturais. Onde os adultos 

estavam atentos o tempo todo, repletos de repertório de músicas, 

danças, brincadeiras e prontos para ajudar as crianças em suas 

necessidades e desejos. Impedir a brincadeira livre, a possibilidade da 

criança criar seus brinquedos e brincadeiras e de se aventurar nos 

espaços e nas relações, impedir a liberdade de escolha e a administração 

do seu próprio tempo, são mecanismos de controle social. Essa ficha 

ainda não caiu para muitos pais (MACHADO, 2015). 
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 Em muitas escolas isso também não é levado a sério, a brincadeira é vista como 

perda de tempo ou como bagunça, contudo, hoje já se sabe que é algo fundamental para 

o desenvolvimento corporal, emocional e cognitivo das crianças. Esse é, portanto, um dos 

diversos referenciais que devem ser desconstruídos no campo da Educação para torna-la 

libertadora e, portanto, sensível.  

Os Grupos de Responsabilidade da EPA desconstroem alguns gestos da educação 

tradicional bancária e substituem por novas práticas mais democráticas e participativas, 

por exemplo: na hora do lanche sempre há crianças ajudando a servir o suco e cuidam 

para que tudo ocorra bem, há crianças também auxiliando nos trabalhos do almoço, na 

limpeza, na ordem, no cuidado para não haver desperdício. Tem o grupo da cozinha, do 

banheiro, grupo que cuida dos materiais da quadra, comissão contra o bulling, etc. As 

crianças se organizam em grupos, horários e atividades e se apropriam dos espaços, da 

organização e da gestão da escola. 

Essas desconstruções aparecem de várias formas nos dados da pesquisa, há vários 

pontos de transformação, a partir dos quais, a experiência na EPA, em seu fazer 

educacional, cria dispositivos democráticos e participativos na escola. Uma importante 

característica do pensamento coletivo que está sendo construído na EPA é o de que, para 

os atores que vivem o dia-a-dia da escola, antes de ser um projeto que visa a 

transformação da sociedade (código 1.2, APÊNDICE C), é uma experiência, a construção 

de um ideal de processo (código 1.1, APÊNDICE C), de um espaço onde as pessoas 

possam “ser mais”.  

O “Ser Mais” para Paulo Freire (1992) tem a ver com o gosto por ser livre, com a 

necessidade de liberdade como vocação da natureza humana, como a capacidade de 

sonhar o sonho de sua humanização, como vontade política daqueles que trabalham pela 

libertação de homens e mulheres, independente de raça, religião, sexo e classe (p. 206 e 

207). “É neste sentido que a liberdade não é presente que recebemos, mas direito que ora 

conquistamos, ora preservamos, ora aprimoramos, ora perdemos” (FREIRE, 1994, p. 

192) e isso se faz presente nos nossos movimentos corporais, em nossas relações pessoais 

e com o ambiente, o trabalho, a sobrevivência, a educação, a cultura e a arte. 

Esse é o ponto de partida para todas as demais possibilidades, seja uma forma de 

renovar o fazer educativo (código 1.3.1, APÊNDICE C) ou uma possibilidade de 

transformar a sociedade, a EPA é, antes de tudo, a criação de um lugar onde as pessoas 

buscam se potencializar através das experiências e das relações. O Educador 03, ao falar 
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sobre o que significava para ele a EPA, afirmou que é uma forma de renovar o fazer 

educativo e um lugar onde é possível “ser mais” e explicou: 

 

Ser mais é um espaço que eu possa potencializar o que eu tenho 

de melhor, na primeira visão, às vezes, isso de melhor que eu 

tenho pode ser visto como pior, né? E aí tá a sacada que o 

educador Âncora, eu, né? Ele precisa a cada dia revolucionar a 

própria vida, que quando eu mudo, né? Eu mudo meu jeito de ver 

e de pensar, eu influencio o outro, né? E aí eu vou mudar, vou 

melhorar, pra justamente enxergar o outro como ele é (Educador 

03, código 1.3.2, APÊNDICE C). 

 

Como já foi dito, o percurso educativo, de acordo com o PPP da EPA, se mostra 

numa dupla dimensão: individual e social, através de uma concepção curricular entendida 

nos aspectos subjetivo e objetivo. A experiência é considerada essencial na construção do 

conhecimento, o ato de aprender é tido como um processo social em que os educandos 

constroem significados a partir de suas vivências, os conteúdos são próximos da estrutura 

cognitiva dos educandos, dos seus interesses e expectativas de conhecimento, as atitudes 

e os valores são também trabalhados e desenvolvidos a partir dessa dupla perspectiva 

curricular. Trata-se de um percurso educacional individualizado e diferenciado, o que 

possibilita que o educando aprenda no seu tempo, de acordo com a sua percepção, nas 

relações, nos diálogos, nas problematizações, um aprendizado que permite o 

desenvolvimento de estruturas cognitivas complexas (EPA, 2013, p. 24) e práticas 

democráticas. Esse, ao meu ver, é o elemento cerne da ação pedagógica da EPA. 

A experiência de pesquisar a EPA descortinou alguns outros pontos, ou Unidades 

Nucleares, a respeito da relação entre a corporeidade e a estética no desenvolvimento da 

autonomia, um desses “dispositivos” é a identificação e desconstrução de referências 

exploradoras. Prática que vem constantemente empreendendo desconstruções de 

referenciais opressores em Educação e criando dispositivos democráticos e libertadores, 

pois, em seus documentos e no seu cotidiano educativo, vem construindo uma experiência 

que define como meta possibilitar e desenvolver a autonomia de educandos e educadores.  

Conforme o que observei no cotidiano da escola e o que ouvi nas entrevistas, esse 

saber construído na experiência está longe de ser algo consagrado, estático e cristalizado. 

Ao contrário, ele se mostra como algo mutável, flexível, contingente e multirreferencial, 

por isso, se assemelha mais a um fenômeno vivo, um movimento orgânico, do que a uma 

teoria pedagógica estritamente teórica, impessoal e universal. Os pontos levantados nesta 
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pesquisa são, portanto, referências para problematização e diálogo, são categorias abertas 

que abrem reflexão para o aprofundamento das temáticas e para percepção de algumas 

das inesgotáveis possibilidades dialógicas. Tudo isso pode ser muito amplo, mas aqui o 

trabalho não foi o de esgotar as possibilidades, mas de descrever o fenômeno, perceber 

quais os pontos fundamentais da experiência da EPA, os aspectos estéticos e libertadores, 

e como eles se relacionam e dialogam. 

 

4.1 Autonomia e heteronomia 

 

O ato intencional caracteriza a existência digna, sempre que um aluno 

se faz participante de um projeto coletivo. A cidadania é uma "técnica 

de vida" adquirida na prática gradual do sentido crítico e da liberdade 

(EPA, 2013, p. 71). 

 

 A autonomia é o cerne do fazer sociopedagógico da instituição e isso está não só 

nos documentos que afirmam que: “[...] Temos como princípio os cinco valores Âncora 

e como meta, justamente, o desenvolvimento da autonomia, a do educando e a nossa 

própria” (EPA, 2013, p. 12), mas também no cotidiano da escola, nas falas dos educadores 

e educandos.  

Em seus espaços há sempre crianças brincando, enquanto outras estão estudando, 

educadores e educandos utilizando diversos ambientes para as suas atividades, o parque, 

as árvores, os jardins, etc. Os educadores se reúnem para tomar decisões sobre as suas 

práticas e sabem que serão respeitados perante ao restante da equipe, porque têm essa 

autonomia, os educandos também participam da maioria das decisões e sempre são 

consultados sobre as questões que surgem, praticam a tomada de decisão por consenso e 

isso gera um clima de respeito e promove oportunidades de diálogo.  

 O processo de desenvolvimento da autonomia que, na EPA, implica a dialética 

entre autonomia e heteronomia, é, portanto, antes de tudo, uma postura, um gesto, um 

sentido do corpo em ação. 

 

Como dissemos, nossa meta é a autonomia, portanto responsabilidade 

não se limita apenas ao cumprimento dos deveres e das funções. Muito 

mais do que isso, o educador no nosso projeto é responsável por tomar 

decisões, iniciativas, elaborar críticas construtivas e buscar 

constantemente melhorias, novas ideias, novos caminhos (EPA, 2013, 

p. 20). 
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 O educador é a referência para o educando, portanto, o sentido de educar é 

extremamente corporal, porque antes mesmo de qualquer palavra, a educação se dá 

através do exemplo, da ação do corpo, da corporeidade. “Referência” ou “referencial” são 

palavras que se destacaram na análise nomotética das falas das entrevistas dos 

educadores, o Educador 01 afirma que a heteronomia é o momento 

 
[...] em que a pessoa precisa de uma referência externa para poder dar 

conta das suas próprias coisas, então onde ela vai ter referência, onde 

ela vai ter limite dado, onde ela vai ter regras bem colocadas, onde ela 

vai ter horários muito bem determinados, modelos a serem seguidos, 

certos, verdades a serem colocadas, para depois ela desconstruir tudo 

isso, mas como é importante tudo isso [...] o desafio é você provocar 

desequilíbrio suficiente na relação pra poder gerar autonomia [...] eu 

tive muita dificuldade de entender o papel de autoridade, de ser 

autoridade, de assumir o elemento heterônomo, o outro, então pra mim 

é muito mais tranquilo estabelecer uma relação horizontal de fato, de 

cooperação, do que esse elemento de heteronomia, mas essa transição 

que é o desafio ela tem uma importância também muito vital na 

construção do indivíduo e isso passa muito por, acho que por todos 

esses elementos que você falou, acho que até pela espiritualidade, que 

tem que ser trabalhada, que tem que ser alterada, que tem que ser 

desequilibrada para poder dar conta de novos passos (Código 8.1, 

APÊNDICE C). 
 

 Segundo a fala do educador, o desenvolvimento da autonomia passa pela 

espiritualidade, pela arte, pela afetividade, pela racionalidade, é, por isso, um processo 

sensível e estético, que pode ser observado na corporeidade, nas relações humanas, na 

linguagem e, sobretudo, na sensibilidade. 

 A Educadora 02 afirma que a heteronomia é caminho para a autonomia, pois a 

criança precisa depender, precisa de referência e autoridade, ver no outro como se faz. A 

educadora exemplifica que as crianças para serem livres e fazerem seus planejamentos, 

como acontece na EPA, elas passam por um processo de desenvolvimento da 

responsabilidade e da autonomia, o que acontece na relação com o outro e com o coletivo 

(código 8.2, APÊNDICE C). 

Em uma das reuniões que participei na EPA, em março de 2015, os educadores 

abordaram o assunto dos combinados, que são as regras criadas nas assembleias, muitas 

vezes, sugeridas pelos próprios educandos e, por isso, fazem sentido para todos, pois 

surgem de situações concretas e são instituídos por meio do diálogo e do consenso. Dentre 

alguns combinados citados na reunião, o Educador 01 destacou um importante princípio 

norteador da prática pedagógica da EPA, que consiste em “não dar respostas prontas” aos 

educandos. Ele falou que a educação é política, pois a criança aprende a exercer a 
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cidadania através do fazer educativo. O papel do educador é facilitar e ajudar a criança a 

aprender e daí a importância de não dar respostas prontas, pois isso atrapalha a 

curiosidade e a capacidade de pesquisar da criança. Sobre isso, Freire (2000) nos fala que 

“a educação da resposta não ajuda em nada a curiosidade indispensável ao processo 

cognitivo. Ao contrário, ela enfatiza a memorização mecânica de conteúdo. Só uma 

educação da pergunta aguça, estimula e reforça a curiosidade” (p. 19). 

O Educador 01 também falou que o objetivo principal na EPA é desenvolver a 

autonomia, mas que para isso se faz necessário compreender que é preciso um processo 

de heteronomia. Sobre isto, a documentação referente à Proposta de Transformação 

Vivencial traz uma reflexão sobre o conceito de autonomia, a qual propõe um 

posicionamento ético perante a pedagogia e sugere que, concretamente, a autonomia 

talvez seja “[...] a prática da afirmação de si e da adaptação ao próximo” (EPA, 2013, p. 

68).  

Nessa linha, o texto destaca um importante aspecto sensível quando afirma que a 

qualidade das relações é fundamental, pois é o que favorece ou obstaculiza o 

desenvolvimento de “[...] atitudes de compromisso pessoal (quer do professor, quer do 

aluno) com a atividade” (EPA, 2013, p. 68). 

 Assim, a partir das relações estabelecidas a educação tanto pode ser um 

instrumento de controle social, como pode vir a ser um aperfeiçoamento pessoal e de 

libertação. É certo que “em toda a aprendizagem há dependência. Toda a autonomia é 

relativa” (EPA, 2013, p. 68), porém, para que se pense uma educação capaz de oferecer 

oportunidades de crescimento pessoal é necessário compreender que “um aprendente é 

um sistema auto-eco-organizado produtor de autonomia” (p. 68). Por isso, não podemos 

enxergar a educação por um viés meramente técnico, ela é política, biológica, estética, 

ética e, para ser capaz de desenvolver a autonomia, ela precisa ser sensível e permitir o 

processo de autoconstrução do conhecimento. 

 

A insistência na constituição de turmas, classes, séries pretensamente 

homogêneas toma por referência o argumento de que é possível agrupar 

indivíduos com um nível intelectual uniforme. Porém, o processo de 

autoconstrução do conhecimento é inconciliável com a ideia de classe 

homogênea (EPA, 2013, p. 69). 

  

 É inegável que as dificuldades de aprendizagem dos estudantes não estão isoladas, 

elas se relacionam com uma inadequação da própria escola, com dificuldades de ensino. 

Geralmente, o educando integra um grupo rígido, supostamente homogêneo, a quem o 
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professor ensina como um todo, fazendo-se ouvir através do mesmo código e exigindo os 

mesmos objetivos. 

 

É forçoso concluir que as diferenças individuais reconhecidas pela 

psicologia exigem uma planificação adequada de e para cada indivíduo 

em formação. Mas esta planificação só assume identidade quando o 

sujeito da formação nela participa. A ordem interna nasce e alimenta-

se de ocupações livremente aceitas, com propósitos bem definidos e 

executados em função do interesse e necessidades sentidas. Obrigar 

cada um a ser o outro-igual-a-todos é negar-lhe a possibilidade de 

existir como pessoa livre e consciente (EPA, 2013, p. 69). 

 

 O ambiente para o desenvolvimento da autonomia implica relações de respeito às 

diferenças, às peculiaridades de cada um, à diversidade e práticas educativas que 

proponham questões, ao invés de impor respostas. Quantas vezes respondemos as 

perguntas de uma prova não de acordo com aquilo que acreditávamos, mas conforme a 

resposta desejada pelo professor? Esse tipo de relação controladora impossibilita o 

desenvolvimento da identidade que concretiza a liberdade (p. 69). Esta se desenvolve com 

os outros no diálogo, se aprende “em comunidades, nas quais o processo de 

individualização e de socialização encontre o seu ambiente mais favorável. E o 

autogoverno dos alunos não exclui a mediação e a orientação do educador” (EPA, 2013, 

p. 69). 

 Assim, o trabalho se dá através de uma pedagogia individualizada na qual “[...] o 

aluno participa na determinação de objetivos, na gestão de tempos e espaços em que os 

seus projetos decorrem, bem como na avaliação” (p. 70). Diante disso, são colocados os 

dois modos de intervenção do educador “[...] que poderá ser “diretiva" (por exemplo, para 

introduzir no plano de um aluno uma atividade que julgue oportuna), ou "[...] não-

diretiva" (por exemplo, para integrar no plano geral uma proposta individual ou de 

grupo)” (EPA, 2013, p. 70). 

Deve-se ressaltar que o desenvolvimento da autonomia não pode ser confundido 

com permissividade, ao contrário, o exercício de uma pedagogia que tem como meta 

desenvolver a autonomia dos sujeitos exige muito trabalho, as mediações do educador 

devem permitir ao educando: 

 

[...] a percepção correta das tarefas e suas finalidades; a participação na 

seleção e planificação dessas tarefas; a ação decorrente de projetos 

pessoais, ou de grupo; a gestão individualizada de tempos e espaço de 

aprendizagem; a escolha de momentos e instrumentos de avaliação; 
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regular o seu comportamento numa base de reciprocidade; desenvolver 

formas de cooperação autônomas; comunicar (EPA, 2013, p. 70). 

 

 O desenvolvimento da autonomia exige um clima de solidariedade, de trabalhos 

em parceria, onde é possível uma “brincadeira” com as relações de poder, pois “[...] toda 

e qualquer situação pedagógica assentam numa relação de poder mediada pelo saber. Essa 

é uma mediação não natural, mas construída” (p. 70). A criança vivencia essa brincadeira 

séria num jogo de constantes reajustamentos e pode aprender a exercer o máximo desse 

poder a que tem acesso, em uma relação de “[...] totalidade-síntese de desejo e realidade” 

(p. 70). Esse processo de assunção da autonomia gera um movimento constante nos papéis 

e rituais do fazer educativo. “A responsabilidade do aluno poderia traduzir-se nesta 

mistura dinâmica e em permanente reequilíbrio” (EPA, 2013, p. 70). 

 Nesse processo, o sujeito passa do nível individual ou de relação com um grupo 

para participar de uma gestão institucional participada. A autonomia presume uma relação 

dialética que envolve “[...] uma ordem simbiótica, concretizada a nível microssocial; não 

uma ordem ideal, mas uma base efetiva de partilha de perspectiva” (p. 71). 

Diferentemente da relação hierárquica e bancária entre professor e aluno, o processo 

pedagógico que desenvolve a autonomia coloca a todos como aprendizes e se preocupa 

em aprendizados com base na experiência, pois os conhecimentos que foram construídos 

ou “descobertos” através da curiosidade do educando possuem maior significado e, 

portanto, influenciam em seu comportamento.  

Até então, falei do desenvolvimento da autonomia da criança, do educando, mas, 

é claro, que tudo só pode partir da experiência que o educador viveu e vive em relação à 

sua própria autonomia. Quando entrevistei a Educadora 06 isso se mostrou de forma bem 

clara. Ela afirmou que foi interessante que, ao começarem o projeto com a proposta 

pedagógica voltada para desenvolver a autonomia, muitos educadores se surpreenderam 

ao descobrir que não eram e nunca foram autônomos. Segundo a educadora: 

 

[...] fica parecendo que não ser autônomo é coisa de criança, então 

quando as pessoas vão descobrindo que elas próprias não tem isso, eu 

não sei como é que cada um encarou, mas eu sei que conforme cada um 

vai conseguindo entender isso e vai buscando, cada vez mais a gente se 

torna equipe e cada vez mais o trabalho vai pra frente, então na questão 

do adulto, ele passa por um susto, uma surpresa, ele passa às vezes por 

uma resistência, ele passa por um estado de ‘eu estou perdido’, porque 

aí eu percebo que eu nunca fui autônomo, mas o que que eu faço, pra 

onde que eu vou, onde que eu tô, pra onde que eu corro, o que é que eu 

faço com isso, né? (Educadora 06, código 8.6, APÊNDICE C). 
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 Nesse sentido, a educadora afirma que o grande aprendizado é perceber que “a 

melhor forma de você lidar com essa busca da autonomia é junto com o outro, porque a 

autonomia importante, na verdade, é a autonomia do coletivo, da coletividade” 

(Educadora 06, código 8.6, APÊNDICE C). Segundo o que afirmou, a autonomia 

individual nós temos, sabemos amarrar os sapatos, comer e tomar banho sozinhos, essa é 

a autonomia que a educação convencional ensina, a autonomia do indivíduo. No entanto, 

a proposta da EPA é desenvolver a autonomia da coletividade. 

 Ela fala do quanto é bonito ver o processo de desenvolvimento da autonomia na 

criança, é lindo e rápido. Se todos tivessem essa oportunidade o mundo seria bem 

diferente e não teria a metade dos problemas que tem. Nós adultos não aprendemos assim, 

não tivemos a oportunidade de nos desenvolver nesse sentido, fomos freados. Então, para 

que os educadores conquistassem essa autonomia, eles precisaram construir um processo 

de heteronomia, o qual a Educadora 06 descreveu: 

 

Então, assim, agora pra poder conseguir chegar nessa autonomia é 

preciso chegar nessa heteronomia, né, e o que que significa isso? Eu 

vou precisar aprender a refletir, [...] a perceber o outro, a olhar pro 

outro, a viver em comunhão, comunidade, [...] a trabalhar em equipe, 

isso não é em grupo, [...] e nisso eu vou [...] errar e acertar 

reflexivamente, e é muito difícil para o adulto abrir esse lugar de poder 

que ele tem pra ajudar a criança nesse processo, porque ele próprio não 

fez isso, então é muito difícil ele conseguir fazer pro outro, né? Então, 

eu digo que as crianças, muito mais no início do que agora, elas foram 

os nossos grandes educadores, foram elas que nos ensinaram, porque 

foi olhando para o que a gente fazia com elas reflexivamente e 

percebendo o valor, os resultados, tanto os positivos quanto os 

negativos, mas com o olhar muito reflexivo porque, se não, não adianta 

nada, é que a gente foi percebendo ‘opa, [...] nós estamos dando bola 

fora aí e como é que a gente faz pra não dar bola fora?’, vamos abrindo 

espaço pra ver como é que a criança faria, como é que ela age, lógico 

acolhendo, orientando e aprendendo com elas, nós fomos grandes 

aprendizes e as crianças grandes educadores, agora o papel se inverteu, 

porque como a gente tem o repertório de vida muito maior e com certeza 

de conhecimento do mundo, né? E a gente entendeu e a gente conseguiu 

ir atrás da nossa autonomia, mas foram elas que nos ensinaram tudo 

isso, com certeza, a gente teve a humildade em aprender, elas nem 

sabem que elas nos ensinaram tanto, né? (Educadora 06, código 8.6.2, 
APÊNDICE C). 

 

Há sempre no sujeito um misto provisório de heteronomia e autonomia, esta 

última se alimenta da dependência do indivíduo em relação à sociedade e à cultura, pois 

quanto mais autônomo é o sujeito menos isolado ele está, o desenvolvimento da 
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autonomia exige relações sociais, pois é através das mesmas que o indivíduo a organiza, 

por meio de suas dependências e contradições. Somente em um meio social e cultural 

diverso há elementos para esse desenvolvimento, pois “[...] a autonomia é 

autorreconhecimento pelo sujeito das suas inevitáveis dependências relativamente à 

multiplicidade e complexidade do mundo envolvente e do seu mundo interior” (EPA, 

2013, p. 72). A Educanda 01, ao falar o que é autonomia para ela, deixa transparecer essa 

relação com o coletivo: 

 

Autonomia pra mim é quando todo mundo se junta pra fazer alguma 

coisa, tipo assim, [...] é quando todo mundo fica interessado, pra mim, 

interessado de ajudar o outro, ou ter boas atitudes com o colega (Código 

16.1e, APÊNDICE D). 

 

 É certo, contudo que isso exige um trabalho também interno, nas palavras da 

Educanda 06, autonomia “[...] é você poder pensar e refletir, tirar uma conclusão do que 

você tá fazendo, se tá certo ou se tá errado, você ser autônomo o suficiente pra você poder 

medir as suas atitudes” (código 16.6e, APÊNDICE D). 

Portanto, perceber-se como o indivíduo requer a vivência de oposições, discussões 

e controle mútuo, pois é na relação, e não no isolamento, que se dá a expressão da 

autonomia. “A aprendizagem da autonomia requer três atitudes do educador: de 

acessibilidade, de iniciativa e de disponibilidade” (EPA, 2013, p. 72). 

 

É com os pais e os professores que a criança encontra os limites do 

controle que lhe permite progredir em autonomia. Esta autonomia é 

liberdade de experiência e de expressão dentro de um sistema de 

relações e de trocas sociais que compreende ações de ajuda do 

educador. Sem socialização não é possível uma didática de 

autogoverno, ou o trabalho autônomo (EPA, 2013, p. 69 e 70). 

  

 A autonomia não é um conceito isolado e se define “[...] na contraditória 

complementaridade com a dependência, no quadro de uma relação social aberta” (p. 71), 

no contexto escolar, diz respeito à capacidade de influenciar, exercida na multiplicidade 

de situações que envolvem o trabalho de ensino e aprendizagem. O reconhecimento da 

autonomia implica “[...] a rejeição do determinismo que transfere a origem da 

singularidade para o domínio do acaso. Implica conceber a existência de processos de 

auto-organização que geram as suas próprias determinações” (EPA, 2013, p. 71). 

 Esse conjunto de interação que permite desenvolver a autonomia, se pensado num 

contexto educativo, mostra uma série de relações entre os elementos que constituem uma 
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educação, tanto as relações interpessoais quanto as institucionais, pois só é possível 

ensinar a autonomia através das ações, somente um educador autônomo poderá fazer isso. 

Da mesma forma, a escola deverá assumir a responsabilidade quanto à dignidade e à 

autonomia institucional. 

 

Levando em conta o artigo 15º da LDB – “Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa 

e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro 

público” – a escola do Projeto Âncora será uma escola pública 

autônoma (EPA, 2013, p. 72 e 73). 

 

 O desenvolvimento da autonomia passa por uma série de aspectos de nossas vidas, 

do biológico ao político, pois se trata de uma capacidade humana que é incorporada 

culturalmente, através de nossas relações interpessoais, de nossa troca com o ambiente, 

de nossa capacidade de lidar com os problemas, com as instituições e com as mudanças 

da vida. Tudo isso também depende de uma postura crítica e dialética, uma forma de 

perceber o mundo, a qual se desenvolve no decorrer das experiências. 

 Paulo Freire (1967) fala desse desenvolvimento enquanto saber democrático e 

responsabilidade social e política, através da participação em processos de tomada de 

decisões nas comunidades em que vive. Esse saber tem que ser situado no contexto e 

consciente de nossa condição cultural paternalista, vertical e antidemocrática. A ação 

educativa que desenvolve a autonomia deve ser revestida de crítica e uma certa 

plasticidade, pois que a mudança e a flexibilidade são essenciais no processo democrático. 

Assim, o autor nos fala: 

 

De uma educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. A da intimidade com eles. A 

da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos 

e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de vida. A 

educação do “eu me maravilho” e não apenas do “eu fabrico” (FREIRE, 

1967, p. 93). 

 

 Esse é um ponto que, sem dúvidas, enriquece a compreensão do que seja uma 

Educação Libertadora e até mesmo a reflexão acerca do entendimento do que seja a 

liberdade e de como isso deve ser trabalhado em termos de educação, de sensibilidade, 

da corporeidade. Sobre a relação entre liberdade e autoridade, Freire (2014) afirma: 
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Assim como a liberdade precisa de assumir o limite a si mesma como 

algo necessário, a autoridade precisa de fazer-se respeitar. O desrespeito 

a ambas inviabiliza a democracia na família, na escola, bem como na 

sociedade politicamente organizada (FREIRE, 1994, p. 189). 

 

 A escola, assim como a família, e os outros ambientes comunitários onde uma 

criança convive, é o espaço de socialização, de autoconhecimento e de desenvolvimento 

da personalidade e da identidade das crianças. Assim, a questão da autonomia de 

educandos e educadores não deveria se dar de forma aleatória, como acontece em muitas 

escolas. Esse aspecto se desenvolve, principalmente, na relação educador-educando e 

também em espaços de diálogo e de exercício democrático, como assembleias e também 

as rodas de conversas nos contextos de estudo. 

 Assim, para que seja possível uma educação libertadora é preciso que o 

desenvolvimento da autonomia seja uma meta consciente do PPP de uma instituição 

educativa e o entendimento do que venha a ser autonomia deve estar muito claro, pois a 

autonomia que educa não é a individual, mas aquela que se constrói na coletividade. É o 

que disse a Educadora 06: 

 

[...] é fantástico quando você descobre que a autonomia do coletivo ela 

pode muito, a individual não, mas a autonomia do coletivo ela pode 

muito, muito, muito, ela é transformadora. Então hoje, cada vez mais, 

as crianças vão se apropriando desse espaço, a escola passa realmente 

a ser delas, né? E aí o outro passo é a escola realmente ser delas e das 

famílias, a busca é realmente essa comunhão, é a comunidade, é a 

comunhão. E a gente vai chegar lá. (Educadora 06, código 8.6.3, 

APÊNDICE C, grifo meu). 

 

 Destaco esse ponto como fundamental no fenômeno educativo da EPA: o 

desenvolvimento da autonomia de cada pessoa, educandos e educadores, se dá através do 

processo da construção da autonomia da coletividade, o que possibilita a atuação política, 

o exercício de uma cidadania crítica e ativa e a projeção de transformações dos espaços e 

da sociedade.  

Esse é, antes de tudo, um processo sensível, pois busca desenvolver uma 

autonomia que leva em consideração o bem estar dos outros e da coletividade, é a ação 

construtora de uma sociedade mais amorosa, pois a autonomia coletiva não é possível 

sem que haja solidariedade e afetividade. 
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Não é assim... eu sou autônomo pra fazer a minha vontade, é sempre 

levando em conta o coletivo, eu sou autônomo na relação com o outro, 

né? Não no meu egoísmo, eu sou autônomo pra fazer o que eu quero, 

não, aí já é permissividade, libertinagem e outras coisas, mas a criança, 

a primeiro momento, ela precisa depender. Imagina, vou deixar uma 

criança que chega aqui, uma criança pequena que a gente tem aqui, ‘ah, 

escolhe aí o que você quer fazer’, ‘faz aí...’, né? Não existe isso 

(Educadora 02, código 8.2, APÊNDICE C). 
 

 A Educadora 05 compara a dialética autonomia-heteronomia com o processo de 

uma criança que está aprendendo a andar: 

 

É como a criança que tá aprendendo a andar, né? Então primeiro a gente 

carrega no colo, depois a gente põe no chão e ampara, depois você pega 

na mão e dá os primeiros passos, depois você fica um pouquinho 

distante e deixa ela correr até você, depois apenas você fica observando 

se o entorno as coisas estão adequadas para que ela exercite, né, e depois 

sim, agora ela tem condição de subir essa escada, pegar um objeto da 

mesa sem se machucar e sem causar um dano ao outro, né? E acho que 

é o mesmo processo com a autonomia, e... a gente tem que conversar 

muito pra saber qual é o móvel que vai deixar naquele lugar, qual que 

favorece a autonomia e qual impede aquele desenvolvimento, porque 

impedir o desenvolvimento é mais fácil, tirar tudo do lugar, pensando 

na criança, deixar uma sala sem móveis, só com o tapete fofinho e as 

paredes forradas é muito fácil, né? Então a criança está segura, mas ela 

não tá tendo a oportunidade de desenvolver a autonomia de estar no 

espaço com outras coisas e lidar com eles (código 8.5.1, APÊNDICE 

C). 

 

 Somos naturalmente sociais e cognitivos, nosso convívio se dá através das 

relações com os outros, e, por isso, o conviver se dá ou na liberdade ou na opressão. 

Nesses momentos relacionais e intersubjetivos, construímos nosso entendimento da 

realidade, de nós mesmos e dos outros. Consequentemente, desenvolvemos nossa 

autoconfiança e, portanto, a possibilidade de sermos autônomos.  

Uma vez que esse processo é consciente e faz parte da construção de uma proposta 

pedagógica, é possível acompanhar e conduzir esse desenvolvimento no sentido de 

formar cidadãos autônomos. No contexto de uma sociedade opressora e hierárquica isso 

se mostra como um desafio e uma questão pedagógica a ser considerada nas discussões e 

decisões políticas acerca dos caminhos da educação nas perspectivas micros e macros. 

 

4.2 Tempo e espaço 
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A escola se norteia pelos princípios democráticos priorizando a 

passagem da heteronomia para a autonomia. Nesta escola não há aulas, 

e nem séries. Os educandos de todas as idades e níveis de conhecimento 

ocupam os mesmos espaços e aprendem juntos. Os educadores 

acompanham o processo de cada um e ajudam no planejamento de 

estudos. Portanto, todos os educadores são responsáveis por todos os 

educandos (EPA, 2013, p. 20). 

 

 Nossa existência, por ser inerentemente corporal, implica existências singulares 

na pluralidade, cada uma com o próprio Ser, uma materialidade manifesta em 

objetividades e subjetividades, cujas ações, percepções e consciências constituem 

diversas histórias. Nós, portanto, em alguns níveis da História escrevemos o nosso 

cotidiano, o nosso modo de ser, definindo, dando forma e identidade ao que somos 

individual e coletivamente. 

Toda forma de vida gera uma Epigênese, uma história, que implica uma relação 

com o ambiente, uma permanente troca autopoiética, um movimento de constituir e ser 

constituído constantemente, diálogo do ser com a circunstância, a concepção das 

identidades, das subjetividades e das histórias humanas se dão nesse processo.  

Maturana e Varela (2001), ao investigar o fenômeno do conhecimento, “o 

conhecer do conhecer”, formulam o seguinte problema: “entender como nossa 

experiência está acoplada a um mundo que vivenciamos como contendo regularidades 

que resultam de nossa história biológica e social” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 

263). 

 O Espaço é um ponto de vínculo, é onde se dão as relações, é elemento 

constituidor destas, por isso ele é também determinante na dialética heteronomia-

autonomia, pois participa da concepção do modo de pertencer a um determinado grupo, 

que pode ser libertador ou opressor. Nesse sentido, o espaço escolar oferece a 

possibilidade de o fazer educativo permitir ou não o desenvolvimento das potencialidades 

das pessoas através do aprendizado, por meio das experiências. É possível perceber na 

fala do Educando 04 como a experiência e o aprendizado são mutuamente solidários: 

 

Eu tenho aulas de música e umas oficinas, tenho oficina com o 

Educador 16, futebol, do Educador 13 é de brincadeiras, mas não de 

briga, e a do Educador 17 é de skate, que nem eu, eu não sabia andar de 

skate e o Educador 17 que me ensinou, bom, as duas rampas ele me 

ensinou só uma, mas a grandona eu consegui descer sozinho (código 

3.4e, APÊNDICE D). 
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 O Tempo e o espaço são fatores humanos que influenciam nossas vidas de forma 

determinante, estão sempre presentes em nossa percepção, na perspectiva dos sentimentos 

e também nos processos racionais. Participam como constituidores da complexidade da 

experiência humana. E aqui, nesta pesquisa, interrogo ainda: como esses elementos 

determinam nossas vidas como seres livres e autônomos, individual e coletivamente? 

Maturana e Varela (2001) dizem que: 

 

Estamos continuamente imersos nesse circular de uma interação à 

outra, cujos resultados dependem da história. Todo fazer leva a um 

novo fazer: é o círculo cognitivo que caracteriza o nosso ser, num 

processo cuja realização está imersa no modo de ser autônomo do ser 

vivo (p. 264). 

 

 Isso me traz uma experiência que vivi na EPA: uma oficina de dança de duas 

educadoras que estavam oferecendo, durante um período de um ou dois meses, atividades 

corporais inspiradas em contos indígenas. O dia em que participei era a história do 

Macunaíma e a árvore de Wazatá.  Enquanto a história ia sendo contada as educadoras 

sugeriam movimentos corporais inspirados em seus acontecimentos. As educadoras 

disseram que essas oficinas são resultado de pesquisas que elas desenvolvem no SESC 

de Itaquera, São Paulo. Depois da atividade aconteceu uma roda de conversa onde 

 

[...] as crianças fizeram perguntas e comentaram sobre a oficina, 

elogiaram e disseram o quanto é bom se movimentar e fazer 

movimentos diferentes daqueles que fazemos no dia-a-dia. As 

educadoras comentaram sobre a história e sugeriram a reflexão sobre 

os frutos que alimentamos o nosso corpo e que esses frutos são também 

os movimentos com os quais alimentamos o nosso corpo (Diário de 

Campo, Cotia, São Paulo, 18 nov. 2014). 

 

Quais são então os movimentos que alimentamos nossos corpos? São movimentos 

de liberdade ou opressão? De amor, solidariedade ou de egoísmo? Das duas uma: ou 

estamos aprendendo para sermos livres e autônomos, ou estamos sendo educados para 

obedecer, consumir e reproduzir o padrão desigual da sociedade. Nossa ação corporal, 

nossa relação com o tempo e o espaço nos dizem muito sobre isso. 

Eis então a relação do nosso modo de ser com o nosso processo cognitivo, com a 

nossa forma de fazer Educação. A ação educacional é dinâmica, orgânica e está sempre 

em movimento, portanto, para construir, e não apenas reproduzir, um fazer educativo se 

faz necessário o saber da experiência, pois é na ação reflexiva e crítica que, de fato, se 

constrói a concepção pedagógica.  
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A maioria dos educandos falam com propriedade do seu processo de aprendizado 

e mostram o quanto o processo pedagógico pode ser diverso, dinâmico e compatível com 

as peculiaridades de cada um, e o quanto isso possibilita o protagonismo do educando. A 

Educanda 07 relatou como estava direcionando o seu percurso conforme os projetos que 

já havia desenvolvido: 

 

Ano passado eu fazia bastante isso, esse ano eu tô mais correndo atrás 

das exatas. No ano passado o meu projeto é que eu queria ser uma 

escritora e envolveu muito português, porque eu lia muito, escrevia 

bastante, eu precisava muito de português e as exatas deixei de lado, 

não que eu deixei de lado de fazer, mas no projeto, e aí no final do ano 

a gente foi fazer uma avaliação e de exatas deu muito menos do que o 

português, então a conclusão que a gente chegou, minha tutora e a 

mediadora do projeto, foi que o jeito que tava sendo feito que era a parte 

convencional de fazer a tarefa não tava dando resultado, então esse ano 

eu, esse semestre pelo menos, eu fui correr atrás mais de exatas e a gente 

achou... agora eu tava saindo da oficina de equação, então tem gente 

que me ajuda, a gente tá procurando várias formas além de fazer o 

exercício no caderno. Esse ano a gente não tá com projeto, pelo menos, 

no segundo semestre até que a gente tá pensando nisso, mas por 

enquanto nesse primeiro a gente tá estudando mais exatas mesmo, pra 

correr atrás dos nossos estudos (Código 18.7.1e, APÊNDICE D). 

 

O processo de construção do conhecimento, portanto, nos define também 

politicamente e corporalmente, no sentido de um corpo em ação, em relação a si mesmo, 

mas também em relação ao mundo. O saber da experiência nos confere essas sensações, 

pois se refere aos aspectos sensíveis e vivos da construção do saber e do conhecimento. 

Na EPA essas questões conferem aos sujeitos um exercício político de cidadania que parte 

da unicidade do educando, através da tutoria, que permite ao estudante gerir tempo e 

espaço no seu ato de aprender e se define nos momentos de diálogos coletivos e 

democráticos, pois estes são cheios de movimentos, qualidades e corporeidade, são 

formas de construção no espaço e no tempo, pois a democracia e a cidadania se dão no 

momento vivido, na experiência.  

O trabalho educativo, por ser coletivo e iminentemente político, para ser 

democrático, precisa lidar com as questões da sensibilidade e da afetividade num 

exercício constante, pois ora é preciso colocar força, outras vezes suavidade, ora rapidez, 

ora lentidão, é preciso percepção e saber sensível para gerir imprevisibilidades. 

 

[...] todo o mecanismo da geração de nós mesmos – como descritores e 

observadores – nos garante e nos explica que nosso mundo, bem como 

o mundo que produzimos em nosso ser com os outros, será 
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precisamente essa mistura de regularidade e mutabilidade, essa 

combinação de solidez e areias movediças que é tão típica da 

experiência humana quando a olhamos de perto (MATURANA; 

VARELA, 2001, p. 263, grifo dos autores). 

 

 A experiência na EPA nos permite refletir acerca do papel do espaço no fazer 

educativo, porém, essa reflexão deve abordar o ambiente físico enquanto lugar de 

movimento, relações e diversas dinâmicas e não o espaço físico estático. A maneira de 

ocupar e organizar o espaço, portanto, diz muito sobre a corporeidade e o modo de vida 

que ali se desenvolve. Pude observar que na EPA o ambiente favorece a ação corporal, o 

encontro, o diálogo, o contato com a natureza. Os educandos conquistam a liberdade de 

utilizar os espaços à medida que desenvolvem a responsabilidade, ou seja, tendo boas 

atitudes, colaborando com o funcionamento dos espaços, com as atividades e cumprindo 

os seus planejamentos e roteiros de aprendizagem. Nesse processo, de acordo com o grau 

de responsabilidade que o educando vai desenvolvendo, ele conquista o direito de 

escolher aonde quer estudar, na sala de estudos, na biblioteca ou embaixo de uma árvore. 

 O Educando 03 relata como sente o seu corpo na EPA: 

 

Eu sinto o meu corpo meio agitado, ansioso pra fazer alguma coisa, 

muita energia que você não consegue descarregar numa atividade, você 

tá fazendo aquela, aí já dá um negócio que você quer fazer outra, já, 

tudo no mesmo dia, sabe? Eu acho que é assim, meu corpo é assim. 

[E você acha que o espaço da escola...] 

Eu acho que é bom, completamente muito legal. Eu vou no banheiro, já 

volto aí, sobe correndo, desce correndo, corre pro almoço, aí desce pra 

quadra, desce pro circo (código 12.3e, APÊNDICE D). 

 

 O espaço da EPA também favorece o encontro entre os educadores e destes com 

as crianças de todos os núcleos, assim, é possível que todos os adultos sejam responsáveis 

por todas as crianças, isso gera um clima de respeito e confiança, as crianças sabem que 

podem contar com todos os educadores, assim como também sabem que devem respeitar 

a todos, pois estão ali para dar apoio e incentivá-los. Eu, como visitante na escola, senti 

isso de forma bastante clara, as crianças respeitam e recebem bem a todos não importa se 

são educadores, pesquisadores, voluntários ou visitantes, pois são também respeitadas 

pelos adultos que, por sua vez, não dão ordens autoritárias, mas demonstram respeito e 

responsabilidade quando orientam os educandos. 

A criação desse tipo de ambiente educativo relaciona o aprendizado a todos os 

espaços do ambiente educativo, isso amplia, inclusive, a ideia do que seja o espaço 
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escolar. Pensar o lugar não apenas como a sala de aula, os laboratórios ou o próprio prédio 

da escola, mas também a aprendizagem esteja no pátio, no refeitório, no tempo livre, no 

recreio, na brincadeira, na comunidade, no bairro, na cidade, etc. 

 Nossa curiosidade e aprendizagem não deveria estar limitada oficialmente a um 

lugar e horário para acontecer ou a um conteúdo fechado. As escolas não deveriam ser 

caixas de concretos sem vida, prédios degradados e opressores. Para possibilitar o 

aprendizado, elas deveriam ser abertas, amplas, repletas de natureza, arte, ludicidade e 

facilitar o encontro e a relação entre as pessoas.  

Os ambientes falam por si e, sinestesicamente, nos enviam suas mensagens, 

definindo sensações e participando do nosso agir corporal, da fala, da expressão, assim 

regulam as possibilidades de aprendizado. Quando acreditamos que aprender é sentar 

numa carteira da sala de aula, ouvir o professor e copiar as informações escritas no 

quadro, estamos limitando nossa aprendizagem. Quando buscamos uma educação 

enquanto fenômeno vivo, orgânico e transformador, compreendemos que o ato de 

aprender está presente em todas as nossas ações cotidianas. 

 

É que, para haver desenvolvimento, é necessário: 1) que haja um 

movimento de busca, de criatividade, que tenha, no ser mesmo que o 

faz, o seu ponto de decisão; 2) que esse movimento se dê não só no 

espaço, mas no tempo próprio do ser, do qual tenha consciência. 

(FREIRE, 2014, p. 217). 

 

 A EPA, ao buscar transpor o modelo fragmentário e bancário de educação, 

empreendeu alguns esforços para encontrar uma forma de trabalhar a aprendizagem 

integrada com o fenômeno da vida. No entanto, para essas formas não havia fórmulas, 

elas foram desenvolvidas ao longo da experiência, no diálogo e na reflexão e, sobretudo, 

na criação de um ambiente que permite o movimento, as relações entre as pessoas, as 

experiências, a ação corporal, a curiosidade, etc. 

 Ao acompanhar parte do processo e buscar compreendê-lo, vi os educadores e 

educandos da EPA criarem o modo de ser do fazer educativo através das palavras e do 

uso do ambiente, da forma de se relacionar e das regras criadas coletiva e 

democraticamente. Isso se dá num processo dialógico e dialético que, ao mesmo tempo 

em que é construído no diálogo, está em constante movimento reflexivo com a situação 

a que quer mudar: a opressão e a reprodução da injustiça social no fazer educativo das 

escolas. 
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 Freire (2014) afirma que quando a estrutura social é muito rígida, de feição 

dominadora, as instituições educativas, escolas, universidades, estarão necessariamente 

marcadas com o clima da opressão e orientando sua ação no estilo dessa mesma estrutura. 

Os lares e as instituições educativas sofrem influencias do tempo e do espaço, das 

condições objetivas estruturais, se estas estão em condições autoritárias, rígidas, 

dominadoras, esse clima de opressão penetra os lares e influencia as relações entre pais e 

filhos. Nesses termos, as escolas e demais instituições educativas acabam por 

funcionarem nas medidas das estruturas dominadoras, “como agências formadoras de 

futuros “invasores” (FREIRE, 2014, p. 208). 

 

Tanto quanto a educação, a investigação que a ela serve tem de ser uma 

operação simpática, no sentido etimológico da expressão. Isto é, tem de 

constituir-se na comunicação, no sentir comum uma realidade que não 

pode ser vista mecanicistamente compartimentada, simplistamente bem 

“comportada”, mas, na complexidade de seu permanente vir a ser 

(FREIRE, 2014, p. 140). 

 

Quando entrevistei a Educadora 06, ela me contou que, quando o projeto da escola 

começou em 2012, ao pensar a prática pedagógica, os educadores não sabiam muito bem 

como trabalhar a arte, o inglês e a educação física. Era difícil pensar outra forma se não 

o modelo de aula de 50 minutos, com o qual todos eram acostumados, mas não 

acreditavam nisso e sabiam que não era o ideal. 

Até agora sabe-se que acerca da arte é preciso que haja um espaço para que a 

criança sinta curiosidade de fazer algo, de se expressar artisticamente. Faz parte do 

processo de aprender tocar um instrumento desejar tocá-lo e, assim, buscar, ter espaço 

para um primeiro contato e uma aproximação com o instrumento e, então, buscar ajuda 

para aprender a tocá-lo. Faz parte do processo artístico o sentimento, a inspiração, a ideia, 

a busca pela forma de se expressar, a procura e o conhecimento dos materiais, dos 

instrumentos e técnicas.  

O incômodo, por parte da equipe de educadores da EPA, acerca de como proceder 

com a arte, vem do desejo de possibilitar mais do que uma oficina de arte, oportunizar 

que as crianças vivam a experiência estética. Para isso, é preciso que o espaço escolar e a 

forma de organização do tempo e das atividades possibilitem essa experiência, essa 

espontaneidade. 

Com o inglês também foi preciso construir um processo para que esse aprendizado 

fosse dissolvido na vida e não restrito às aulas. A Educadora 06 contou que o trabalho é 
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feito basicamente com voluntários e que o desafio inicial é que “o inglês não pode ser 

aula de inglês”, então foi preciso muitos encontros, conversas e o envolvimento de várias 

pessoas para a construção desse processo, a educadora relata: 

 

Mas começou assim, as crianças precisam começar a sentir curiosidade 

pelo inglês, então quem era voluntário que sabia inglês, então começou 

a falar inglês com as crianças, criança passava e falava, criança estava 

almoçando, chegava e perguntava o que ela estava comendo em inglês, 

então a gente começou com este incômodo, foi evoluindo, foi 

evoluindo, passou por muitas coisas, sempre devagarinho, porque a 

dificuldade de ter pessoas pra poder fazer isso sempre foi muito grande 

e hoje eu acho que a gente já deu um avanço muito grande que foi de 

conseguir fazer, ou estamos conseguindo fazer, porque eu acho que 

ainda não é 100%, que o tutor entenda que o inglês também é 

responsabilidade dele como é matemática, língua portuguesa e tudo 

mais (Educadora 06, código 5.6.1, APÊNDICE C). 

 

 Além disso, ela disse que as crianças têm contato com o inglês nos jogos de 

computador, nos filmes e videogames, há também uma voluntária que trabalhou culinária 

e inglês e, assim, o processo vai se desenvolvendo buscando criar vários dispositivos, a 

educadora diz que as crianças estão buscando e se interessando. 

 A EPA, ao construir o seu fazer pedagógico a partir da experiência, possibilita 

uma prática viva que se dá através da continua ação-reflexão. Ao contrário, a educação 

bancária, praticada na maioria das escolas, tratam o tempo e o espaço como algo dado e 

pronto, educandos e educadores seguem um programa padrão que se repete todos os anos, 

restringem as suas atividades ao espaço da sala de aula, têm seus horários determinados 

e fechados e isso é igualmente imposto a todos. 

 No sistema educativo bancário, sutilmente, a opressão começa nesse sentido, o 

indivíduo não tem oportunidade para gerir o seu próprio tempo e também não pode ocupar 

o espaço de diversas formas. Não há margem para escolhas, decisões, auto-organização 

e, portanto, não há condições para desenvolvimento da autonomia, já que dois 

fundamentais elementos que constituem o nosso modo de ser já estão definidos: tempo e 

espaço.  

A fala da Educadora 06 descreve algumas características do cotidiano da EPA e 

contribui com a reflexão que relaciona o desenvolvimento da autonomia com a gestão do 

tempo e do espaço na instituição: 

 

Esse espaço ele privilegia muito a questão do agir corporal, porque o 

Âncora ele é movimento, tem né, o vento, as folhas, o próprio mormaço, 
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eu sinto o movimento, as abelhinhas, as borboletinhas que estão voando 

ali, o passar do menino pra lá e pra cá, o que aconteceu ali, a briga, o se 

pegar na quadra, o futebol que tá sendo jogado, as meninas que estão 

ensaiando uma coreografia na sala de dança, é movimento o tempo 

todo, né? Até porque não existe aquela coisa de todo mundo sentado 

um atrás do outro, ou seja em círculo, ou seja o que for que maquiagem 

que se dê, não existe essa coisa de ‘eu tenho que ficar de 8h até meio 

dia porque é aula’ aqui eu tô na biblioteca e se eu preciso fazer alguma 

coisa na secretaria eu vou até a secretaria, se eu preciso ir até ao 

laboratório eu vou até o laboratório, na sala de música, na de dança, eu 

circulo por esse espaço e respeito o movimento do meu corpo, se eu 

encontro alguém eu me inclino e abraço, se eu tenho que dar tchau, 

então o meu corpo ele tá livre, ele não tá contido naquele padrão de que 

eu entro no portão, vou pra sala, sento, se eu deito na carteira o professor 

reclama, então o meu corpo não tem essa contenção natural (Educadora 

06, código 3.6, APÊNDICE C). 
 

 A Escola da Ponte, em sua apresentação no site da instituição14, traz uma 

interessante reflexão sobre o espaço físico da escola e a qualidade da prática pedagógica, 

a ligação do uso do espaço e do tempo com o desenvolvimento da autonomia de 

educandos e educadores: 

 

A sua estrutura organizativa (facilitada por espaços abertos, com portas 

amovíveis), desde o espaço ao tempo e modus operandis, exige uma 

maior participação dos alunos tendo como intencionalidade a sua 

participação, em conjunto com os orientadores educativos, no 

funcionamento e organização de toda a escola, no planeamento das 

atividades, na regulação da sua aprendizagem e avaliação (ESCOLA 

DA PONTE, 2015). 

 

 O espaço educacional fala por si só, ele é a base estética onde se movimentam os 

corpos, portanto, a aprendizagem ativa, onde educandos e educadores são protagonistas, 

implica a curiosidade, a ação de pesquisar e de transformar o próprio espaço. Tanto na 

EPA quanto na Escola da Ponte os espaços de aprendizagem disponibilizam diversos 

recursos: “livros, enciclopédias, manuais escolares, dicionários, gramáticas, Internet, 

vídeos e CD’s ROM, para que os alunos entendam que existem várias fontes de 

conhecimento” (ESCOLA DA PONTE, 2015).  

 Na educação bancária, dominante na maioria das escolas convencionais, ao 

contrário, muitas vezes, os livros e materiais didáticos ficam trancados e inacessíveis aos 

educandos, não há recursos, computadores, internet, etc., deixando a impressão que só 

                                                           
14 http://www.escoladaponte.pt 

 

http://www.escoladaponte.pt/
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existe um meio de aprender, que é assistindo aula, passivamente, com o corpo imóvel, 

ouvindo e copiando o que diz o professor. Assim, a escola não oferece a possibilidade de 

o educando descobrir a própria forma de aprender e nem de descobrir os próprios 

interesses.  

O Educando 03, quando o entrevistei, falou sobre como sente o seu próprio 

aprendizado, suas palavras foram as seguintes: “[...] eu aprendo através de computadores, 

eu não gosto muito de pegar em livros e eu também tenho um pouco de dificuldade em 

copiar. Eu tenho muita dificuldade, mas agora eu tô aprendendo a ler, entender um pouco 

e escrever o que eu entendi” (código 5.3, APÊNDICE D). 

 Quando a criança aprende a pesquisar, ela é capaz de aprender através dos seus 

próprios interesses, daí a importância de o espaço permitir essa prática e disponibilizar 

fontes de pesquisa. Isso também abre espaço para que o educando percorra várias formas 

de construir o conhecimento e, consequentemente, perceba a sua melhor forma de 

aprender. Portanto, com vistas a potencializar a autonomia de educandos e educadores, o 

conhecimento e a forma de conhecer não podem ser bancários e castradores, devem 

acontecer com liberdade, responsabilidade e de forma crítica.  Maturana e Varela (2001) 

ao analisarem e refletirem sobre o fenômeno do conhecimento, colocam uma 

responsabilidade intimamente ligada à corporeidade, os autores convidam a uma reflexão 

sobre “[...] conhecer o seu conhecer. A responsabilidade de transformar esse 

conhecimento na carne e no osso de suas ações está em suas mãos” (p. 271). 

 O pensamento de Freire (2014) que diz que aprendemos uns com os outros 

mediatizados pelo mundo expressa o papel das relações humanas e do ambiente na 

aprendizagem. Temos que o ato de educar não pode ser encarado como apenas a ação de 

transferir conhecimento, mas sim como um fenômeno sensível e também uma ação 

política e transformadora, por isso os conteúdos e o currículo devem estar aliados à 

dimensão da vida e do conhecimento crítico da realidade.  

Sobre isso, o Anexo VIII, intitulado “Comunidades de Aprendizagem”, do PPP 

da EPA afirma o seguinte: “[...] o desenvolvimento humano ocorre em meio a uma rede 

de relações sociais, marcadas por um contexto sociocultural específico, sendo sempre um 

ato de relação. O aprendente aprende quando tem um projeto de vida. De vida com os 

outros” (EPA, 2013, p. 75). 

 O movimento corporal, segundo Merleau-Ponty (1999), assim como a visão, é 

uma maneira de nos relacionarmos com os objetos. Essas experiências traduzem o 

movimento de existência “[...] que não suprime a diversidade radical dos conteúdos 
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porque ele os liga, não os colocando todos sob a dominação de um "eu penso", mas 

orientando-os para a unidade intersensorial de um "mundo"” (MERLEAU-PONTY, 

1999, p. 192).  

 Segundo o autor, o movimento ultrapassa o pensamento, ele não é o pensar no 

movimento, assim como o espaço corporal não é um espaço pensado ou representado. 

Espaço, tempo e percepção estão incorporados no mundo, portanto “[...] não se deve dizer 

que nosso corpo está no espaço nem tampouco que ele está no tempo. Ele habita o espaço 

e o tempo” (p. 193). Isso quer dizer que o movimento não se contenta em se submeter ao 

espaço e ao tempo, ele assume essas dimensões ativamente, habitando-as. O autor afirma 

o seguinte: 

 

A cada instante de um movimento, o instante precedente não é 

ignorado, mas está como que encaixado no presente, e a percepção 

presente consiste em suma em reaprender, apoiando-se na posição atual, 

a série das posições anteriores que se envolvem umas às outras. Mas a 

própria posição iminente está envolvida no presente, e através dela 

todas as que advirão até o termo do movimento. Cada momento do 

movimento abarca toda a sua extensão, e em particular o primeiro 

momento, a iniciação cinética, inaugura a ligação entre um aqui e um 

ali, entre um agora e um futuro, que os outros momentos se limitarão a 

desenvolver. Enquanto tenho um corpo e através dele ajo no mundo, 

para mim o espaço e o tempo não são uma soma de pontos justapostos, 

nem tampouco uma infinidade de relações das quais minha consciência 

operaria a síntese e em que ela implicaria meu corpo; não estou no 

espaço e no tempo, não penso o espaço e o tempo; eu sou no espaço e 

no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca (p. 194 e 195).  

 

As relações humanas, o espaço e o tempo são, portanto, elementos constituidores 

de nossa realidade comum, de nossas subjetividades e de nossa cultura, segundo Merleau-

Ponty (1999) os espaços não se definem como posições objetivas em relação ao nosso 

corpo, eles inscrevem ao nosso redor o alcance variável de nossos objetivos e de nossos 

gestos. “É pelo tempo que pensamos o ser, porque é pelas relações entre o tempo sujeito 

e o tempo objeto que podemos compreender as relações entre o sujeito e o mundo” (p. 

577). 

A reflexão acerca do tempo e do espaço revela o papel dos sujeitos na constituição 

do mundo e também como este constitui aquele, numa relação recíproca e de movimento 

permanente. Isso nos revela um caráter dinâmico do nosso ser e da concepção de nossa 

realidade, o que nos convida para a consciência de uma construção constante de nós 
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mesmos e do lugar que habitamos. A Educação que ignora tais perspectivas ignora 

também as possibilidades libertadoras e emancipatórias do fazer pedagógico.  

A prática pedagógica da EPA pretende ser não apenas uma pedagogia inovadora 

e uma alternativa ao sistema bancário de educação e à sociedade opressora, ela é uma 

crítica a essa realidade, pois ao ressignificar algumas noções no campo da Educação, 

denuncia pontos que necessitam ser transformados. 

 

O modelo escolar não é o único modelo de educação e a educação 

deverá ser pensada mais a partir das comunidades que serve, do que a 

partir da instituição, de modo que os processos de aprendizagem tenham 

um papel transformador nas sociedades.  

Neste sentido, será necessário: reconceitualizar as práticas escolares, 

para que as escolas se assumam como nodos de redes de aprendizagem; 

erradicar a segmentação cartesiana, promovendo a participação de 

quem, atualmente, é considerado “fora da idade de escolarização”; 

erradicar o modelo hierárquico de relação, propiciando uma relação 

comunicativa; formalizar termos de autonomia (EPA, 2013, p. 77). 

 

A prática pedagógica que observei na EPA mostra a ação de educar como um 

constante vir a ser, um movimento que se relaciona com o tempo e o espaço de forma 

crítica, dialógica e dialética, como uma prática de crítica social e política, pois o fazer 

pedagógico da instituição é, antes de tudo, um trabalho de superação e ultrapassagem do 

modo bancário de se fazer educação e das formas sociais injustas e excludentes que 

caracterizam a sociedade de hoje. 

 

Será indispensável alterar a organização das escolas, interrogar práticas 

educativas dominantes. Escolas são pessoas e espaços de 

aprendizagem. A escola é espaço-tempo de relações sociais. E a 

inclusão escolar é também social. A inclusão não se processaria em 

abstrato, mas passa por uma gestão diferente de um mesmo currículo, 

para que os alunos não interiorizem incapacidades, para que não se 

vejam negativamente nem como alunos nem como pessoas. Sob o 

rótulo e o estigma da diferença se priva a “criança diferente” de 

experiências que lhe permitiriam ganhar consciência de si como ser 

social-com-os-outros. (EPA, 2013, p. 74, grifo meu). 

 

 O espaço educativo não é um mero lugar estéril, mas o ambiente onde os sujeitos 

concebem as suas realidades, seus processos de desenvolvimento pessoal e aprendizagem, 

portanto, ele não pode ser visto simplesmente como um elemento corriqueiro, mas como 

a base estética fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, 

sensíveis e críticas. Maturana e Varela (2001) chamam atenção para “ [...] a compreensão 

da aprendizagem como expressão do acoplamento estrutural que manterá sempre uma 
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compatibilidade entre o funcionamento do organismo e o meio em que ele ocorre” 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 192). 

  

O acompanhamento permanente e individualizado do percurso 

curricular de cada educando caberá a um tutor designado para o efeito 

pelo Conselho de Projeto, dentre os educadores da Escola, conforme 

disposto no Regimento Interno Escolar.  

Os educadores de cada espaço de aprendizagem também são 

responsáveis pelo desenvolvimento e aprendizagem de cada educando 

da Escola. Os educadores se norteiam pelo planejamento do dia, 

elaborado a partir do roteiro de estudos, de cada educando. (EPA, 2013, 

p. 26). 

 

 Os elementos tempo e espaço devem ser problematizados criticamente no fazer 

educativo, eles não estão simplesmente prontos e dados, na verdade, transparecem a nossa 

capacidade de intervir em nossa realidade como sujeitos da História. Na EPA isso é 

possível devido à tutoria que garante que cada educando tenha atenção exclusiva e 

personalizada para acompanhar o seu percurso escolar. O que permite, ademais, que o 

processo de aprendizagem leve em consideração os interesses e sonhos de cada um, a 

forma e o tempo de que necessita para aprender, pois o roteiro de aprendizagem, como já 

foi dito, é elaborado junto com o educando e permite um caminho próprio de construção 

do conhecimento e de desenvolvimento das atitudes. O espaço e o tempo, portanto, não 

são só medidas da realidade, mas sim o elo que integra as relações intersubjetivas, as 

possibilidades de ação do corpo, de aprendizagem e de exercício da cidadania. 

 

4.3 Formação e transformação 

 

 Como se dá a formação do educador nesta instituição, já que não há muitos 

parâmetros de práticas educacionais libertadoras? Como os educadores da EPA aprendem 

a agir diferente se eles mesmos foram moldados por uma educação bancária? 

 A EPA propõe uma ultrapassagem do modelo de “formação” para o modelo de 

“transformação”, ou seja, o aprendizado do educador não se resume a momentos de 

formação como cursos, congressos e capacitações, mas se constitui numa dialética 

permanente que envolve principalmente a reflexão sobre a experiência vivida.  

A ideia de transformação implica, na perspectiva do sujeito, a necessidade de 

transformar a sociedade, portanto, a partir do aprendizado e da experiência individual é 

possível identificar os referenciais que definem a prática pedagógica e ressignificá-los no 
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sentido de realizar uma Educação Libertadora. Nesse tipo de aprendizado a experiência 

cumpre um papel fundamental, portanto, torna-se importante refletir aqui acerca do que 

significa o saber da experiência: 

 

A primeira coisa que gostaria de dizer sobre a experiência é que é 

necessário separá-la da informação. E o que gostaria de dizer sobre o 

saber de experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas, tal 

como se sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando se está 

informado (BONDÍA, 2002, p. 22). 

 

 Diferenciar experiência e informação é uma forma de distinguir a transformação 

da formação. Esta última se dá de forma estéril, impessoal e individual, aquela implica 

uma série de peculiaridades, relações, sensibilidade, subjetividades, mudanças, 

complexidade, etc. Esse entendimento nos mostra que aprender não é simplesmente 

receber e processar informações, a aprendizagem através da experiência exige ação, é 

necessário que algo nos aconteça. 

 

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 

requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 

tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 

para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 

devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 

suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender 

o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos 

e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-

se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 24). 

  

 Bondía (2002) ao abordar o Saber da Experiência, realiza uma crítica sobre como 

o conhecimento vem sendo tratado em nossa sociedade, ele é compreendido como sendo 

a ciência e a tecnologia, algo universal e objetivo de que podemos nos apropriar e utilizar 

num sentido puramente instrumental. De acordo com uma postura mercadológica 

neoliberal: “[...] O conhecimento é basicamente mercadoria e, estritamente, dinheiro; tão 

neutro e intercambiável, tão sujeito à rentabilidade e à circulação acelerada como o 

dinheiro” (p. 27). Ainda neste pensamento: 

 

[...] a “vida” se reduz à sua dimensão biológica, à satisfação das 

necessidades (geralmente induzidas, sempre incrementadas pela lógica 

do consumo), à sobrevivência dos indivíduos e da sociedade. Pense-se 

no que significa para nós “qualidade de vida” ou “nível de vida”: nada 

mais que a posse de uma série de cacarecos para uso e desfrute.  
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Nestas condições, é claro que a mediação entre o conhecimento e a vida 

não é outra coisa que a apropriação utilitária, a utilidade que se nos 

apresenta como “conhecimento” para as necessidades que se nos dão 

como “vida” e que são completamente indistintas das necessidades do 

Capital e do Estado (BONDÍA, 2002, p. 27). 

 

 Essa questão explica porque na EPA o aprendizado dos educadores é da ordem da 

transformação: haja vista que a maioria dos adultos passaram boa parte de suas vidas na 

escola convencional, imersos numa educação bancária, seus referenciais são os valores e 

os métodos desse tipo de prática, os quais reproduzem as lógicas do mercado, as injustiças 

sociais e formam os educandos para serem consumidores, obedientes, competidores e 

alienados politicamente.  

O educador crítico, portanto, precisa ultrapassar a perspectiva da formação, que é 

teórica, fragmentária, mecanicista e utilitarista, para a transformação, que se dá na 

dimensão da vida, da prática, da reflexão, da experiência e do desejo da mudança social.  

 O relato da Educadora 04 sobre a sua experiência mostra que na perspectiva da 

transformação é preciso olhar para dentro de si, identificar os seus referenciais e 

desconstruí-los: 

 

[...] eu em especial estudei na escola pública, 90% da minha trajetória 

do ensino fundamental e médio, então a gente sabe todas as 

dificuldades, depois voltei pra dar aula na escola pública também, a 

gente se forma na faculdade com o esquema tradicional, né? E aí como 

é muito difícil você pensar uma educação diferente, difícil em que 

sentido? Não de não ser possível, mas a partir dos referenciais que a 

gente tem, do que a gente é e de como a gente se constituiu até 

subjetivamente mesmo, então é um processo muito intenso de olhar pra 

dentro e geralmente olhar pra dentro é dolorido, né, reconhecer que não 

tive uma boa educação, reconhecer a partir disso que não quero que 

outras crianças tenham e como fazer diferente se minha base é essa? 

Primeiro me transformar. Como? Desconstruindo, desconstruindo, 

coisas que eram referentes para mim, né? Então acho que esse é um 

caminho que eu percebo, assim, mais intenso ou menos intenso, das 

pessoas que estão nessa empreitada também e do quanto isso exige, né? 

Fisicamente, emocionalmente, você tá nesse processo de se 

desconstruir pra reconstruir ao mesmo tempo trabalhando já com as 

crianças, né? Então... o processo é bem... acho que ele é intenso e 

dolorido. E aí em que sentido? Todos os sentidos, né? Então, se 

desapegar dos conteúdos, que é o foco que a gente teve maior é dos 

conteúdos, né? Olhar para as crianças de uma forma mais integral... 

perceber esse aprender a aprender, que a gente quer levar pra eles e que 

a gente também tem que ir nesse caminho, né?  (Educadora 04, código 

2.4.1, APÊNDICE C). 
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 A experiência relatada pela Educadora 04, no momento da entrevista, era bem 

recente, pois só havia seis meses que ela trabalhava na EPA, porém o seu relato mostra 

várias características dos desafios e sensações que emergem da experiência de fazer parte 

da equipe de educadores da EPA, pois no momento em que a escola se posiciona 

politicamente na contramão do sistema opressor, o trabalho dos educadores passa a ser 

um processo de transformação pessoal constante que se dá através da experiência e da 

reflexão. 

 Pude observar que trabalhar na EPA exige muito do educador, física e 

emocionalmente. A experiência é rica, parece um sonho participar da prática da EPA, 

porém, pude notar que é bastante cansativo. Ao me colocar no lugar dos educadores e 

imaginar ter aquele estilo de vida, tenho dúvidas se eu aguentaria o esforço físico, 

emocional e a disposição de tempo. Essa sobrecarga de trabalho, com essa exigência física 

e emocional, foi relatada pelos educadores na ocasião das entrevistas15. 

 Também, em uma das assembleias dos educadores em que participei no dia 20 de 

março de 2015, me chamou a atenção a fala do Educador 13, que opinou sobre a questão 

da contratação de uma estagiária que ajudaria nos trabalhos na comunidade. Ele 

argumentou que há várias pessoas do Âncora que moram nos bairros, que querem fazer 

trabalho de comunidade, mas essas pessoas não estão nos bairros porque estão dentro da 

EPA. Porque há demanda excessiva de trabalho para ser realizada. O Educador 13 disse 

que todo mundo ali tem trabalho demais, excessivo e por isso que não pode fazer essa 

outra parte do trabalho além dos muros da escola. Ele disse que se mudou para o bairro 

próximo a EPA para isso, para fazer projetos no bairro, mas isso não tem sido possível 

porque ele sai da escola, todos os dias, às sete horas da noite.  

O Educador 13, porém, problematiza: como fazer com que o trabalho acabe se 

dividindo de uma outra forma? Ele afirma que, em sua visão, esse compartilhamento 

maior pode se dar através da tutoria, quanto mais pessoas forem tutores menos trabalho 

alguns vão ter e isso vai ajudar a equipe a sair dessa situação de sobrecarga de trabalho. 

O educador disse que observa que as pessoas que trabalham na EPA não fazem exercício 

físico, não têm tempo com a família e muitas ficam doentes. Ele acredita que é preciso 

mais cooperação entre a equipe, encontrar um caminho coletivo para solucionar isso. 

Disse, ademais, que se assustava com o tanto que algumas pessoas trabalhavam ali e que 

                                                           
15 Ver: códigos 3.2.1 e 9.4, APÊNDICE C. 
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há uma questão burocrática muito importante a ser ressaltada: os salários na EPA são 

desiguais e isso, de certa forma, é uma reprodução da sociedade que diz que uma profissão 

é mais importante que a outra. 

Ao meu ver essa questão do trabalho trouxe à tona a questão da corporeidade e da 

estrutura de organização e funcionamento da escola que são pontos contraditórios em 

relação à proposta da EPA, mas é importante notar que esse é um assunto sobre o qual a 

equipe dialoga para pensar soluções para o problema. De acordo com o que observei esses 

são dois pontos que definem os desafios que a EPA precisa enfrentar para ser mais 

coerente com uma proposta de Educação Libertadora. 

 Os educadores também falaram sobre as suas motivações, a Educadora 04 disse 

que no começo, quando ela entrou na EPA, sentia tanta paixão que não conseguia sentir 

o cansaço, isso lhe fazia acreditar que a motivação não estava ligada ao tempo de trabalho 

nem ao salário, mas ao fato de o educador acreditar e amar o seu trabalho. A educadora, 

contudo, relatou que com o tempo ela se sentia muito cansada e perguntava a si mesma 

onde estava a motivação que ela sentia antes, isso lhe fez comparar a paixão que se sente 

pelo trabalho com a que sentimos pelas pessoas:  

 

[...] ela é intensa, forte, mas ela acaba e quando ela acaba, a paixão 

mesmo, ela se transforma em alguma coisa, né? Ou ela acabou e não 

era nada ou ela se transforma no amor, que é mais sereno e mais realista, 

acho que eu tô nessa fase agora e ela é importante, né? E também mostra 

como a dedicação é intensa, você tem que tá muito mesmo apaixonado 

eu acho. E aí é importante registrar isso não porque nós precisamos de 

pessoas apaixonadas, não, porque a gente precisa melhorar as condições 

mesmo [...] (Educadora 04, código 9.4, APÊNDICE C). 
 

 A educadora coloca também o idealismo como combustível que alimenta e motiva 

o trabalho na EPA: “[...] esse momento do projeto ele exige muito idealismo e muita 

dedicação emocional e física e que isso não é o ideal e que pelo que eu converso e percebo, 

alguns de nós ou a maioria de nós, não é que são todos, não estão contentes com isso” 

(Educadora 04, código 9.4, APÊNDICE C). Ao mesmo tempo, ela mostra que enxerga o 

momento do projeto como uma iniciativa inovadora e revolucionária diante dos tempos 

que vivemos na sociedade, por isso também o trabalho é tão intenso, pois exige 

pioneirismo. 
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 Outro ponto fundamental e que também apareceu na fala de alguns educadores é 

sobre o espírito de equipe, os educadores não trabalham sozinhos16, tudo é pensado, 

desenvolvido e realizado em equipe. Neste trabalho os educadores também desenvolvem 

formas mais amigáveis de lidar com as dificuldades que surgem acerca das relações 

humanas e do convívio. A Educadora 06 relata o seguinte: 

 

[...] o ser afetivo está diretamente ligado a respeito. E eu acho que isso 

foi uma construção de todos nós, [...] o universo do adulto que sempre 

confunde muito, ‘ah, ela é minha amiga, então eu sou afetuosa com ela, 

ela não é minha amiga, eu não gosto muito dela, então de vez em quando 

eu dou um sorrisinho torto, falou uma coisa’... não! Se um dos valores 

do Âncora é respeito, afetividade ela tá diretamente ligada a esse 

respeito, então isso foi uma construção, hoje eu acho que a gente está 

num nível muito bom, é... tem uma coisinha ou outra, porque quase 300 

pessoas convivendo diariamente não é tão simples, mas hoje eu acho 

que a gente tem um nível de respeito muito grande um pelo outro, e isso 

pra mim é afeto (Entrevista, código 6.6.2, APÊNDICE C). 

 

 A ultrapassagem da formação para a transformação passa pela questão dos 

relacionamentos interpessoais, portanto, para estabelecer uma educação libertadora é 

necessário que haja sensibilidade, verdade e afetividade, se não houver respeito, 

companheirismo e honestidade entre a equipe de educadores isso não é possível. 

Maturana e Varela (2001) afirmam que o nosso domínio cognitivo e reflexivo, que sempre 

implica uma nova experiência, depende da nossa capacidade de ver o outro como igual, 

o que muitos chamam de amor. Os autores, para não usarem uma palavra tão forte, falam 

de “[...] aceitação do outro junto a nós na convivência” (p. 269) como fundamento 

biológico do fenômeno social, portanto, sem essa aceitação não há socialização e não há 

humanidade. 

 É muito comum nas instituições, e também nas escolas, que os profissionais 

tenham problemas entre si, que sejam falsos uns com os outros e que não haja 

companheirismo. Isso inviabiliza o aprofundamento e a evolução da prática pedagógica, 

pois o fenômeno educativo exige respeito e honestidade. Se os educadores não buscam 

praticar isso entre a equipe de profissionais, como poderão auxiliar os educandos em seus 

conflitos e dificuldades de relacionamento? 

 

                                                           
16 Ver: códigos 2.1.1, 2.2, 2.4.6, 2.4.9, 2.6.2, 2.6.3, 3.4, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 6.4, 8.5.2, 8.6, 8.6.2, 

APÊNDICE C. 
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Qualquer coisa que destrua ou limite a aceitação do outro, desde a 

competição até a posse da verdade, passando pela certeza ideológica, 

destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social. Portanto, destrói 

também o ser humano, porque elimina o processo biológico que o gera. 

Não nos enganemos. Não estamos moralizando nem fazendo aqui uma 

prédica do amor. Só estamos destacando o fato de que biologicamente, 

sem amor, sem aceitação do outro, não há fenômeno social 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 269). 

 

Neste sentido, o aprendizado e o aprimoramento do educador num contexto de 

uma Educação Libertadora não pode ser da ordem da formação, mas sim da 

transformação, pois isso implica não apenas o estudo e a discussão sobre teorias 

pedagógicas, mas, sobretudo, o questionamento dos próprios referenciais e a busca de 

formas mais amorosas, honestas e verdadeiras de se relacionar. Sobre isso a Educadora 

05 relata o seguinte: 

 

Afetuoso também é quando a gente pode dizer ‘não, vamos tentar de 

novo que o que você tá fazendo não tá legal’ é uma forma afetuosa de 

lidar com alguém e receber esse tipo de afeto também é muito difícil, 

porque nós estamos condicionados a achar que afetuoso é só o que nos 

coloca como sendo bom, sendo correto, sendo elogiado, e quando a 

gente começa a entender também que o afeto está na ajuda, né? Do outro 

nos fazer entender que não é por esse caminho, mas por outro caminho, 

e não é porque o outro quer, né? Porque nós temos um projeto, então a 

gente tem que tá sempre com esse olhar. Então o afeto, acho que tá em 

todas essas ações, assim como no corpo que a gente falou um pouquinho 

agora, né? Como também na nossa... nossa tentativa de ajudar o outro 

de dizer o que pensa, falar ‘com’ e não falar ‘de’, nossa, é um exercício 

de afetividade tremenda, né? A gente ter coragem de chegar pro outro 

e dizer aquilo que não gostou, que magoou ou que não tá no lugar, não 

é nada afetuoso, por exemplo, levar isso para outras pessoas que não 

vão poder ajudar, e gerar ali até um mal estar, olhares tortos e a pessoa 

não pode resolver, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então 

eu acho uma agressão a gente não ser verdadeiro com o outro 

(Educadora 05, código 6.5, APÊNDICE C, grifo meu). 

 

 A Educadora 04, em seu relato sobre suas primeiras experiências como educadora 

na EPA, conta que sentiu que podia contar com as pessoas, mesmo que não fosse alguém 

íntimo, pois cada relação acontece em intensidades e tempos diferentes, mas mesmo que 

fosse alguém desconhecido, ali dentro do círculo de convivência da EPA, ela sabia que 

podia contar. Com suas palavras: 
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[...] isso foi muito especial, isso me fez pensar em afetividade, que é 

possível, que é real e que é a partir disso que a gente também faz com 

as crianças, talvez porque tava muito forte as duas experiências 

anteriores, a parte negativa das experiências anteriores, que foi na 

escola municipal em São Paulo e uma outra ONG de contraturno 

escolar, uma certa falta de companheirismo ou uma certa competição, 

né? Não que não exista, acho que isso está no ser humano, e nem vou 

falar que aqui é intenso ou é acentuado, mas assim, o poder contar, quer 

dizer que eu reconheço em mim que tenho essas coisas, que às vezes 

não me dou bem com o outro ou não soube falar, e que há abertura para 

falar sobre isso, porque a gente acredita que conversando você resolve 

e essa conversa envolve afetividade, né? Então, isso me chamou muito 

atenção e me fez muito bem, assim, é uma das certezas que eu tive ‘não, 

por mais difícil que seja, é pesado, a carga horária e tudo mais, é... a 

primeira vez, falo isso muitas vezes e reforço, depois de um semestre, 

que eu trabalho num lugar e que eu tenho uma equipe e que eu posso 

chamar de equipe, eu trabalho com uma equipe, né, não só usando o 

nome pra denominar um aglomerado de pessoas, não, equipe no sentido 

mesmo profundo de equipe, então afetividade me lembra isso 

(Educadora 04, código 6.4, APÊNDICE C). 

  

 

A perspectiva da transformação como modalidade de Educação do Educador, 

com o perdão da redundância, deve ser pensada diferente do modelo de formação 

convencional, teórico, palavresco e isolado da vida cotidiana. A Educadora 05 chama a 

atenção para o sentido da palavra e ressalta que formação é colocar em fôrma, em padrão 

e na EPA, segundo a educadora, não cabe essa conotação. 

Na perspectiva da transformação as experiências, a realidade, o ambiente, a 

comunidade, constituem o conteúdo do estudo e da reflexão crítica. O diálogo é o meio 

para encontrar os referenciais, para tomar decisões coletivas por consenso, o corpo, a 

linguagem e os espaços de aprendizagem são a estética dessa educação que se integra à 

vida e que busca transformar as pessoas e o mundo. 

A Educadora 04, na ocasião da entrevista, estava trabalhando como educadora do 

núcleo do desenvolvimento há seis meses. Quando lhe perguntei como que se dava a 

formação do educador na EPA, ela respondeu o seguinte: 

 

É muito legal essa pergunta, talvez dessa eu posso falar bem mais, 

porque você fala formação do educador, né? Acho que a gente tá sempre 

em formação, então eu prefiro dizer transformação. E aí eu não sei ainda 

mensurar essa transformação porque eu estou nesse processo, pra mim 

é muito especial, porque eu não imaginava que seria tão dolorido, é 

conversando com os educadores aqui eu acho que faz parte, se tivesse 

tudo bem teria alguma coisa errada e, na verdade, a chave dessa 

transformação da educação, talvez esteja aí, não arrisco dizer que é, 
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porque é isso, eu tô no processo, mas que em grande parte está na 

transformação do educador (Educadora 04, código 6.4, APÊNDICE 

C, grifos meus). 

 

Segundo a educadora o processo é dolorido, exige tanto física como 

emocionalmente do educador, eis então um ponto que concerne à sensibilidade e que 

caracteriza esse tipo de educação, a transformação é uma experiência sensível, que se dá 

na perspectiva individual e coletiva dialeticamente. A formação, nos moldes de uma 

educação bancária, é isolada dos sentimentos, sensações, experiências de nosso dia-a-dia 

e também das relações humanas. Muitas vezes, na verdade, a perspectiva da relação é 

competitiva. 

Na EPA existe uma consciência de que o projeto está em formação e que cada 

uma das pessoas que estão ali participam, à sua forma, da construção da proposta e do 

projeto. Eu participei de conversas informais entre os educadores, nas quais eles 

partilhavam a preocupação com o futuro da EPA quanto aos financiamentos e à 

sustentabilidade do projeto. Então as pessoas sabem que estão construindo algo juntas e 

se unem nesse processo. Elas vivem isso, portanto, não sobra muito espaço para 

competição. Não que não haja esse sentimento em alguns momentos, mas a consciência 

do que é o projeto entende que essas “contradições” fazem parte, porém, não são mais 

fortes do que o objetivo e a vontade comum que existe ali de revolucionar o modo de 

fazer educação. 

Portanto, na perspectiva da Transformação existe um projeto coletivo, uma 

construção comum e uma busca de dissolução das hierarquias entre a equipe. Esses 

assuntos são trazidos à tona nas assembleias e nos círculos de diálogos, os valores, metas 

e objetivos também sempre emergem dos assuntos e são lembrados, também nessas 

assembleias. Os educadores discutem a prática pedagógica cotidiana e o projeto, dão 

informes, elaboram encaminhamentos, percebem as demandas, identificam referenciais 

para desconstruírem, tomam decisões no coletivo, etc. Segundo Freire (2014), o diálogo 

é inerente à existência humana, portanto é fundamental na construção de um fenômeno 

social. 

 

E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 

pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 
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nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas 

pelos permutantes (FREIRE, 2014, p. 109). 

 

A educação, na perspectiva da transformação, se dá enquanto fenômeno, como um 

vir a ser em permanente movimento, o que diz respeito ao que Freire (1996) chama de 

“inconclusão humana”, o autor afirma que “[...] ensinar exige consciência do 

inacabamento” (p. 50). Portanto, esse processo dialógico, do saber da experiência e da 

Transformação é um movimento dinâmico e constante. 

Na EPA a “Transformação do Educador” se dá a todo momento, conforme a fala 

da maioria dos muitos educadores17, mas há um momento pontual, que também é prático, 

vivo, dialógico e corporal: as assembleias. Às segundas-feiras, depois que as crianças vão 

embora, os educadores se reúnem em círculos de diálogos, esse momento é mais um gesto 

desse movimento constante de construção, aprendizagem e transformação. 

 

A autonomia que a gente tanto quer ensinar ela não é óbvia e ela não é 

automática para os próprios educadores, então é muito interessante, 

porque tudo que a gente pensa e já consegue dizer intelectualmente, 

verbalizar, sistematizar, pensar para as crianças, a gente tá pensando 

primeiro pra gente e exercitando, né? E exercitando junto nesse mesmo 

tempo simultâneo que a gente tá ensinando, então você tá ensinando pro 

outro, mas você tá aprendendo também, né? Então, é isso, ensinar 

autonomia é ser autônomo, né, ensinar afetividade é ser afetivo, é isso 

que o professor Pacheco fala, né, da gente ensinar aquilo que a gente é 

e não o que a gente sabe, então isso é muito incrível, porque ensinar o 

que você é, se você quer ensinar o melhor e ensinar é ensinar o que você 

é, você quer ser o melhor, então é um processo de transformação 

contínua, o processo é esse (Educadora 04, código 2.4.2, APÊNDICE 

C). 

 

Cumpre ressaltar que a Transformação enquanto modalidade de educação do 

educador, não está, e nem pretende estar, consolidada enquanto método, podemos 

destacar o diálogo e o respeito como condições necessárias para que seja possível um 

processo de transformação de educadores, mas não há dispositivos fixos.  

A ideia fundamental é que cada comunidade escolar e equipe de educadores 

desenvolvam suas transformações. Para isso é preciso reflexão crítica para identificar os 

referenciais a serem desconstruídos, além de estudo constante para aprimorar e 

desenvolver o projeto pedagógico baseado em atitudes democráticas. 

                                                           
17 Ver: códigos 2.1.1, 2.3.1, 2.4, 2.4.2, 2.4.3, 2.6.2, 8.6.1, APÊNDICE C. 
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A documentação da Proposta de Transformação Vivencial da EPA afirma que o 

educador aprende do mesmo modo que ensina, de forma isomórfica, e questiona: “[...] 

por que se continua a formar professores segundo velhos modelos?”. O documento afirma 

que “[...] é um erro pensar que a teoria precede a prática”, assim como supervalorizar a 

prática em detrimento da teoria. “A necessária reelaboração cultural requer alteração de 

padrões atitudinais e comportamentais, que são complexos e de modificação lenta e 

gradual” (EPA, 2013, p. 75). 

No caso da EPA é preciso ressaltar os desafios encontrados nesses processos, um 

deles já foi falado é a sobrecarga de trabalho que ameassa a qualidade de vida do 

educador, o segundo decorre do mesmo problema, a grande quantidade de demandas de 

trabalho e, por isso, muitas vezes, não há tempo para realizar alguns processos com calma, 

mesmo sendo importante que para aquilo haja tempo o bastante, exemplo disso é a forma 

de recepcionar os novos educadores. 

Quando entrevistei a Educadora 04 perguntei como foi a sua experiência de ser 

recepcionada na EPA, pois, segundo alguns educadores, há um período de experiência 

em que o novo educador observa para compreender o funcionamento da escola. Contudo, 

a educadora contou que com ela não houve esse período de observação, devido ao excesso 

de trabalho, não houve tempo para que isso acontecesse com ela. Segue abaixo o seu 

relato: 

 

[...] eu fui descobrindo que todas aquelas minhas angústias eram 

legítimas, de que sim, eu estava certa, de que não foi uma boa recepção 

nesse sentido de contextualização de que um pouquinho mais de 

organização nesse sentido de possibilitar a observação de um educador 

novo, que seja por uma semana, que é o mínimo, que é o que o pessoal 

da transformação vivencial faz, já faz a diferença e fazer a diferença, é 

fazer a diferença não só pra esse educador novo, essa segurança, essa 

tranquilidade, mas para as crianças, porque reflete nelas tudo o que a 

gente sente (Educadora 04, código 2.4.7, APÊNDICE C). 
.  

 Sobre o excesso de trabalho, a falta de tempo e, consequentemente, a necessidade 

de melhorar as condições para a qualidade de vida do educador, perguntei à Educadora 

04 se ela percebia que havia algo sendo feito por parte da equipe da EPA diante desse 

desafio e ela disse o seguinte: 

 

Ainda não é curto prazo não, mas já dá pra pensar que é a médio prazo 

e que tá indo e que quando deslanchar vai ser de vez, sabe? Por que? 

Nem porque isso demande tanto, é porque são tantas demandas ao 
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mesmo tempo, é do pedagógico, é da qualidade de vida do educador, é 

do espaço, tanta coisa, é burocracia, enfim, que você tem que ver o que 

que ali é o mais urgente, claro que se a gente for pensar isso é super 

urgente, porque o educador estando bem todo o resto flui melhor, né? 

Mas outras coisas acabam passando na frente e você vê que as coisas 

vão... como a autonomia é um norte, né, e como eu disse, uma busca 

para todos os educadores, aquilo que você foca vai fluindo, aí ‘ufa, 

menos esse’, e assim por diante, então eu tenho muita esperança, por ter 

observado essas coisas fluindo e por ter participado também um pouco 

disso conforme eu pude, né? Eu acho que... é, o que nos move é estar 

aqui, né? Isso é possível e é no máximo no médio prazo, é possível num 

curto, mas é viável num médio prazo (Educadora 04, código 9.4, 

APÊNDICE C). 
 

 Ao meu ver, a maioria dos educadores da EPA são pessoas apaixonadas pela 

educação, são revolucionários que se entregam à ação de inovar no jeito de educar. Mais 

que isso: que buscam pôr em prática aquilo que acreditam e que aprenderam nos livros, 

os ideais de uma sociedade mais justa e fraterna. Talvez o excesso de trabalho aconteça, 

principalmente, porque ali estão construindo algo novo que, por mais que exista o 

exemplo de outras escolas, como a Ponte, é uma forma completamente inovadora de se 

fazer educação e, por isso, não há muitos parâmetros. 

 Não sei ao certo que nome daria ao aprimoramento profissional dos educadores 

caso já houvesse justiça social, pois na sociedade em que estamos hoje, que apreende o 

conhecimento enquanto mercadoria, precisamos nos transformar e não nos formar. O 

educador do século XXI tem o papel de ultrapassar o sistema bancário de educação rumo 

à uma educação libertadora, democrática e sensível e isso passa, necessariamente, pela 

transformação pessoal constante dos sujeitos. 

 

4.4 Linguagem e gesto 

 

Arte pra mim é cultura, cultura que nós mesmo cria (Educanda 01, 

código 13.1e, APÊNDICE D). 

 

 A Educação implica uma série de elementos estéticos, os quais são diversos e 

peculiares, variam de acordo com as características de cada grupo, mas alguns são 

inerentes e comuns à toda experiência educativa: o ambiente, o corpo e a linguagem são 

três deles. Maturana (2014) afirma que nós humanos “[...] somos os únicos seres na 

biosfera que existem na linguagem e na reflexão” (MATURANA, 2014, 4:24-4:38 min.). 

Além do corpo livre e em movimento e do ambiente amplo, criativo e com contato com 
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a natureza, a linguagem “transformadora”, digamos assim, é um importante fator que 

caracteriza o fazer pedagógico da EPA.  

Desde o começo da observação participante, me deparei com algumas confusões 

acerca do uso das palavras e das ideias. Por exemplo, em conversas informais com o 

Educador 01, aconteceu de eu falar sobre o ano letivo e ele me disse que eles não 

trabalham com essa ideia, que, na verdade, um ano era a continuação do outro. Em outra 

ocasião, perguntei em que dia as aulas tinham começado e ele me perguntava: “O que? ” 

Sempre que eu falava a palavra “aula” e, realmente, na EPA as atividades ultrapassam 

muito o que entendemos como aula. Assim também, sobre as férias, quando a escola 

continua aberta aos educandos e, através desse gesto ressignifica também a relação da 

criança com a escola. O Educando 02, sobre isso, demonstrou uma percepção crítica e 

sensível, quando disse: “[...] O bom também é que nas férias em vez de... que nem nas 

escolas normais fica fechado, eles abrem pras crianças que queira vir ficar divertindo, 

pintar, fazer essas coisas, do que ficar em casa assistindo TV, dormir até tarde” (código 

17.2e, APÊNDICE D). 

 Em todo o meu contato com a EPA pude perceber peculiaridades tanto 

relacionadas à forma de falar, às escolhas das palavras a serem usadas e à forma de agir. 

Isso também está claramente marcado nos documentos constitutivos da escola, que, 

através da escolha de algumas palavras, consegue definir a sua linguagem e os rumos que 

caminha o projeto, o constante vir a ser. 

 A escolha de algumas palavras inicia a construção de um modo de ser na EPA, a 

começar pela definição dos valores basilares, que são palavras norteadoras das atitudes e 

das reflexões que ali acontecem. Uma cultura que nasce de um jeito de se relacionar entre 

as pessoas e da concepção de um pensamento coletivo que, também, através das escolhas 

das palavras, consegue definir ideias e clarear pontos importantes desse modo de ser. 

Assim, se definem e constroem a si mesmos, uma autoconstrução por meio do movimento 

constante de troca entre a experiência de construir e de ser construído, a retroalimentação 

da vida desenhando e sendo desenhada pelas possibilidades de escolhas, direções e ações.  

 

Aristóteles definiu o homem como zôon lógon échon. A tradução desta 

expressão, porém, é muito mais “vivente dotado de palavra” do que 

“animal dotado de razão” ou “animal racional”. Se há uma tradução que 

realmente trai, no pior sentido da palavra, é justamente essa de traduzir 

logos por ratio. E a transformação de zôon, vivente, em animal. O 

homem é um vivente com palavra. E isto não significa que o homem 

tenha a palavra ou a linguagem como uma coisa, ou uma faculdade, ou 
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uma ferramenta, mas que o homem é palavra, que o homem é enquanto 

palavra, que todo humano tem a ver com a palavra, se dá em palavra, 

está tecido de palavras, que o modo de viver próprio desse vivente, que 

é o homem, se dá na palavra e como palavra. Por isso, atividades como 

considerar as palavras, criticar as palavras, eleger as palavras, cuidar 

das palavras, inventar palavras, jogar com as palavras, impor palavras, 

proibir palavras, transformar palavras etc. não são atividades ocas ou 

vazias, não são mero palavrório. Quando fazemos coisas com as 

palavras, do que se trata é de como damos sentido ao que somos e ao 

que nos acontece, de como correlacionamos as palavras e as coisas, de 

como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de como vemos ou 

sentimos o que nomeamos. (BONDÍA, 2002, p.21). 

 

 Estão nas palavras muitos dos significados que precisam ser desconstruídos no 

que concerne à Educação e ao desejo de conceber um fazer educativo libertador. Nas 

palavras estão as nossas tradições, que são “ao mesmo tempo uma maneira de ver e agir, 

e também uma forma de ocultar” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 265). 

 

O mecanismo biológico nos indica que uma estabilização operacional 

na dinâmica do organismo não incorpora a maneira como ele se 

originou. Nossas visões de mundo e de nós mesmos não guardam 

registros de suas origens. As palavras na linguagem (na reflexão 

linguística) passam a ser objetos que ocultam as coordenações 

comportamentais que as constituem operacionalmente no domínio 

linguístico. Por isso, nossos “pontos cegos” cognitivos são 

continuamente renovados e não vemos que não vemos, não percebemos 

que ignoramos. Só quando alguma interação nos tira do óbvio – por 

exemplo, quando somos bruscamente transportados a um meio cultural 

diferente – e nos permitimos refletir, é que nos damos conta da imensa 

quantidade de relações que consideramos como garantidas. A bagagem 

de regularidades próprias do acoplamento de um grupo social é sua 

tradição biológica e sua cultura [...]. Toda tradição se baseia naquilo 

que uma história estrutural acumulou como óbvio, como regular, como 

estável, e a reflexão que permite ver o óbvio só funciona com aquilo 

que perturba essa regularidade (MATURANA; VARELA, 2001, p. 264 

e 265). 

 

As palavras são um dos meios para se fazer isso, pois há a criação de uma cultura 

na linguagem de um povo e em tudo o que é criado pelas pessoas, assim também como 

na concepção de um fazer pedagógico. 

Na documentação da Proposta de Transformação Vivencial (EPA, 2013) é 

possível ver que a escolha de palavras e conceitos são determinantes no processo de 

definição do modo de ser e conviver. Diversas palavras e ideias são ressignificadas, quais 

sejam: o que é aprendizagem (p. 12, 57 e 60), a ideia de autonomia (p. 20), currículo (p. 

24), o que é ser educando (p. 12, 13, 20, 22 e 24), o que é ser educador (p. 12, 13 e 20), 
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escola (EPA, 2013, p. 12 e 23), espaço (p. 17 e 22), família (p. 13, 20 e 22), tutoria (p. 

20, 26, 35, 41 e 51).  

 

Não entendemos a escola como um local de acúmulo de conteúdos 

teóricos, mas um espaço de humanização onde a criança é convidada a 

vivenciar, experimentar junto, os conhecimentos, as diversas formas de 

compreender e estar no mundo que a cerca. Um local que propicie 

oportunidades para desenvolver suas habilidades sociais, críticas, 

enfim, sua autonomia. (EPA, 2013, p. 18) 

 

A própria reflexão acerca das relações entre as palavras, algumas distinções entre 

conceitos e significados, é um trabalho de análise crítica do modo estabelecido na 

sociedade, ao qual fomos “submetidos”. Essa distinção e cuidado com as palavras revela, 

sobretudo, um posicionamento e uma postura política do fazer educativo. 

 

As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com 

pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta 

genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar 

não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos 

tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que 

somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo 

que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver com as 

palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos 

outros e diante do mundo em que vivemos. E o modo como agimos em 

relação a tudo isso (BONDÍA, 2002, p. 21). 

 

 Essa definição clara de ideias esclarece, no coletivo, a direção em que estão 

andando, quais os seus objetivos comuns e suas escolhas sobre o jeito que querem ser. As 

ideias mostram, na verdade os caminhos para a busca de um Espírito de Equipe que é 

algo importante na EPA, segundo a fala de muitos educadores18. 

 

É função da linguagem fazer as essências existirem em uma separação 

que, na verdade, é apenas aparente, já que através da linguagem as 

essências ainda repousam na vida antepredicativa da consciência. No 

silêncio da consciência originária, vemos aparecer não apenas aquilo 

que as palavras querem dizer, mas ainda aquilo que as coisas querem 

dizer, o núcleo de significação primário em torno do qual se organizam 

os atos de denominação e de expressão (MERLEAU-PONTI, 1999, p. 

11). 

 

Não são apenas as palavras e os conceitos que são definidores da ação da EPA, 

mas também na maneira de utilizar essas palavras, em quais momentos? Em que tom de 

                                                           
18 Ver: códigos 2.1.1; 2.6.2; 6.4; 8.6. 
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voz? Como me dirigir ao outro, como me expressar? Essas perguntas abrem dimensões 

estéticas acerca da linguagem, da fala e da escuta na Educação. 

Linguagem é também maneira e forma de expressão, é procedimento e veículo, é 

algo que permeia tão profundo em nosso convívio que influencia e participa dos nossos 

sentimentos e da estrutura de nossas vidas. Freire (1996) diz que “ensinar exige saber 

escutar” (p. 113) e, para isso, uma atitude de escuta paciente e crítica, de fala com o outro 

e não para o outro.  

 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos 

os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos 

a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente 

quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele [...]. 

(FREIRE, 1996, p. 113). 

 

 Na EPA isso é visível na maneira como os educadores falam com os educandos, 

como medeiam resoluções de conflitos, nos “combinados”, como trabalham para não 

falar alto nas salas de estudo, o gesto de levantar o dedo indicador para pedir silêncio, etc. 

A escuta é fator essencial nesses momentos e também na forma como se estabelecem as 

relações entre educador e educando, entre tutorando e tutor, entre crianças e adultos, entre 

adultos e adultos. 

 É através da escuta que o educador consegue estabelecer janelas pedagógicas com 

o educando, ele consegue perceber a criança, seus sonhos, angústias, sua forma de 

aprender, suas necessidades. Isso é um trabalho constante que exige muita atenção, 

sensibilidade e presença, pois é nessa relação que o educador percebe o desenvolvimento 

da criança e suas potencialidades. 

 Além das palavras, o corpo também participa dos significados linguísticos de 

construção cultural, ou seja, os movimentos do corpo. A atitude, antes mesmo das 

palavras, comunica uma cultura, uma tradição, partes de uma estrutura social. O Educador 

03 expressa a sua ideia sobre o aprendizado a partir de sua própria experiência: 

 

Eu aprendi assim: o mestre cantava a gente canta, ele anda, a gente anda, 

mas não é uma imposição de poder, é um aprendizado e depois o mestre, 

como é que ele te esquece? Ele te deixa, tu vai ter a tua autonomia, 

quando ele ver que tá demais, ele vai procurar um jeito, sei lá qual, de 

te inserir no movimento de novo. (Educador 03, código 1.3.7, 

APÊNDICE C). 
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 O corpo, assim como as palavras, é linguagem e também educação. Segundo 

Freire (1996) “[...] ensinar exige corporeificação das palavras pelo exemplo” (p. 34). Essa 

ideia também foi afirmada pelos educadores da EPA que entrevistei19, quando citam uma 

frase constantemente repetida pelo educador José Pacheco, fundador e colaborador da 

EPA, de que a gente não ensina aquilo que sabe, mas aquilo que é20.  

O Educador 03, através das atividades de percussão, se alonga junto com as 

crianças (FIG. 28), através de diversas linguagens o educador se comunica com os 

educandos, a corporeidade expressa os significados linguísticos que constroem a prática 

pedagógica, portanto, o conhecimento do corpo e a corporeidade ativa são fundamentais 

no desenvolvimento da autonomia dos educandos e também dos educadores. O educador 

diz o seguinte: 

 

[...] quando eu tô em atividade com alguns aqui, que eu tô criando essa 

questão do alongar, é importante, né? De uma forma geral a gente ter 

isso no dia-a-dia, um alongamento que seja mínimo, é... lidar com o 

corpo, do tipo, eu posso com o peso do corpo. É isso que eu posso dizer? 

A gente tava aí pra fazer flexão, né? A criançada com 12 anos não 

consegue segurar o próprio corpo. Porque não tem costume, né? Peso 

do corpo (Educador 03, código 3.3, APÊNDICE C). 

 

 

 

Figura 37 - Formas de se relacionar na EPA. 

Da esquerda para a direita: educador ajudando o educando numa resolução de conflito, círculo de diálogo 

dos educadores às segundas-feiras, educador alongando junto com as educandas antes e depois das 

atividades com música. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

A corporeidade, em relação com a linguagem, ultrapassa a pretensa separação da 

educação do corpo e da educação do intelecto. Duarte Jr. (2010) afirma que a Educação 

Estética, ou estésica, ou da sensibilidade, é fundamental para estabelecermos um 

                                                           
19 Ver: códigos 3.5 e 2.4.2, APÊNDICE C. 
20 Ver: código 2.4.2, APÊNDICE C. 
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equilíbrio entre a saúde física do indivíduo, o seu estado emocional e o estabelecimento 

de bases sólidas para uma reflexão crítica sobre si mesmo, acerca da própria vida e da 

sociedade em que habita, fundamental então para os processos de aprendizado e a 

construção do conhecimento. É possível ver isso na fala do Educando 04, onde o 

aprendizado se relaciona com as relações humanas, os gestos, os significados e com a 

criatividade: 

 

Eu aprendo a não falar mais palavrão, por causa que eu xingo minha vó 

e eu tô parando com essa teimosia. Minha vó comprou uma bike maior 

para mim e eu gostei, ela é muito amada essa bike. Eu deixo pra andar 

quando que tem... é... horas d’eu andar. E eu já dei um presente pra ela, 

esse presente foi feito com muito carinho e muito amor, eu fiz um 

papagaio de papel para ele e um rinoceronte de lego (código 5.4e, 

APÊNDICE D). 
 

 A experiência estética, seja por meio das palavras, do corpo, da imagem, da arte 

ou de outros tipos de sistemas simbólicos, implica “[...] possibilidades de 

autoconhecimento e uma relação mais harmônica e equilibrada com a realidade, levada a 

efeito num ritmo mais humano e menos maquinal” (DUARTE JR., 2010, p. 123). 

O corpo, portanto, participa da linguagem tanto como elemento estético, como 

fator perceptivo, além de espaço e fonte da sensibilidade, portanto, é um fator essencial 

para criar condições necessárias para uma Educação Libertadora. O Educador 03, em sua 

fala na entrevista, dá um exemplo disso, ele diz que autonomia  

 

[...] é também saber como eu posso mediar a autonomia do outro, né? 

Por que se eu for mediar a autonomia mandando? Estranho, né? ‘Olha 

eu tô mandando você saber o que é autonomia, tá bom?’ Agora, como 

eu falei antes, quando eu pergunto pra você: o que é que você acha? 

Então estamos num passo pra poder criar essa autonomia, né? E essa 

heteronomia eu entendo como um caminho, um meio, né? (Educador 

03, código 8.3.2, APÊNDICE C). 

 

 O desenvolvimento da autonomia implica a sensibilidade, o corpo, a língua, as 

palavras e a comunicação, pois, segundo Maturana e Varela (2001), no ser humano, “[...] 

a linguagem faz com que essa capacidade de reflexão seja inseparável de sua identidade” 

(p. 257) e, portanto, do seu corpo, pois, segundo os autores, o “[...] modo de vida  de 

constante cooperação e coordenação comportamental aprendida teria constituído o 

âmbito da linguagem” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 243) na espécie humana e foi 

o convívio, a socialização, a reflexão que deram origem à linguagem. A Educadora 05 

fala dessa relação do corpo, da linguagem e da Educação: 
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Eu acho que o nosso corpo fala, se o corpo fala ele também educa ou 

deseduca. Então o agir corporal depende da conotação que se dá, né? 

Pode-se pensar em contenção, numa situação em que as crianças estão 

se agredindo, que não é surreal, é real, né? Existem ainda. Ou até 

mesmo na questão do abraço, do afeto, do estar perto do outro, o corpo 

é essencial. O corpo é essencial, né? Eu acho que a gente precisa estar 

próximo, se abraçar, dizer através dos gestos e do corpo também aquilo 

que a gente pensa. Como diz o Zé, né? Nós somos aquilo que somos e 

não que falamos, então os nossos atos, o nosso corpo, os nossos gestos 

estão totalmente voltados aquilo que a gente é de fato, ele é o que educa 

(Educadora 05, código 3.5, APÊNDICE C). 
 

Faz parte do fazer pedagógico da instituição o diálogo como forma de se 

relacionar. Os educandos sempre sentam com os seus tutores para construírem o seu 

planejamento de acordo com o seu roteiro de estudos e com os seus interesses. Há o 

costume de sentar, conversar e procurar entender o que o outro precisa. Isso faz parte do 

princípio básico da EPA de respeitar a unicidade do educando; o tempo e o processo de 

cada um de forma única, porque cada indivíduo tem seu tempo e forma de aprendizagem.  

 

Para nós, cada criança é um indivíduo único e deve ser tratado como 

tal, não nos interessam as padronizações convencionais, idade, séries, 

gênero. O que nos importa são seus interesses, suas necessidades. 

Descobrir e encorajar suas aptidões e potencialidades, respeitando 

sempre sua história e sua cultura (EPA, 2013, p.18). 

 

 Esse princípio não é possível se não há linguagem, escuta sensível, uma fala justa 

e equiparada. Uma relação que não basta a fala sem a escuta, nem o diálogo sem o 

convívio, a partilha e a experiência. Segundo Freire (2014), “[...] não há palavra 

verdadeira que não seja práxis” (p. 107). Ao pensar a essência mesma do diálogo 

enquanto fenômeno humano, o autor revela a palavra como algo que é ele mesmo, mas 

ao analisar o diálogo a palavra nunca é só ela, como apenas um meio dialógico, ela implica 

os elementos constitutivos do diálogo e revela duas dimensões: ação e reflexão, “[...] de 

tal forma solidárias, em uma interação tão radical, que, sacrificada, ainda que em parte, 

uma delas, se ressente, imediatamente, a outra” (p. 107). 

 No momento em que a EPA direciona as palavras rumo à construção do seu modo 

de ser, estabelece o diálogo como a principal forma de desenvolvimento e aprendizado, 

pois possibilita que as pessoas vivam essa experiência de, através do diálogo, da escuta 

sensível, crítica e paciente, estabelecer relações verdadeiras, o que não seria possível num 

ambiente opressor e antidialógico.  
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Sobre isso, o Educador 03 afirmou que a EPA é um “[...] Espaço pra oportunidade, 

rever meus conceitos... trabalhar o não julgar, quebrar essa forma de ver o outro a partir 

do que eu acho do outro, sabe? Eu preciso entender o outro do jeito que ele é, né? Então 

o Âncora dá essa possibilidade. Isso é uma possibilidade” (código 1.3, APÊNDICE C). 

Ele disse que na educação bancária o modelo tradicional da maioria das escolas é baseado 

em abuso de autoridade e obediência (código 1.3.4, APÊNDICE C). Dessa forma, não há 

diálogo verdadeiro e, portanto, não há relação educativa verdadeira, o que há é uma 

reprodução das relações injustas de abuso de poder e exploração que acontecem na 

sociedade. 

 Perguntei ao Educador 03, conforme ele havia afirmado, se na educação bancária, 

a forma que se dava a educação era a partir do princípio “eu mando, você obedece”, como 

que é essa relação na EPA, e ele disse o seguinte: 

 

Só isso: fala que eu te escuto e a partir daí é que eu tento fazer, é que eu 

vejo, vou tentar te ajudar a se criar um diálogo e as relações 

melhorarem, porque [...] se eu não crio uma relação com o outro, vou 

passar 15 anos trabalhando num lugar e eu não vou nem saber o nome 

do outro (Educador 03, código 1.3.5, APÊNDICE C). 

 

 O ambiente e o conviver dialógico possibilitam que muitos fenômenos aconteçam 

no âmbito educacional. A partir desses pontos é possível a transformação de si mesmo e 

da realidade. Quando há escuta, diálogo e escolha crítica das palavras, há pensamento 

crítico, há conscientização e, assim, a possibilidade de autovalorização, autoestima, amor 

por si mesmo e, portanto, amor e respeito pelo outro. 

 

Assim como, na ação antidialógica, a manipulação serve à conquista, 

na dialógica, o testemunho ousado e amoroso, serve à organização. 

Esta, por sua vez, não apenas está ligada à união das massas populares 

como é um desdobramento natural dessa união (FREIRE, 2014, p. 242). 

 

 Quando se estabelecem relações humanas verdadeiras os universos íntimos de 

cada um se funde aos outros e se ampliam as experiências e as trocas. Assim, há abertura 

para o aprendizado e para a superação de si mesmo. Portanto, o Educador 03 (código, 

1.3.6, APÊNDICE C), ressalta a importância da escuta acontecer até mesmo mediante um 

“vacilo”, ou seja, ainda que o educando tenha cometido algum erro ele deve ter 

oportunidade de se expressar e ser ouvido, pois é nesse momento que ele pode pensar a 

sua atitude e refletir sobre a forma como reage às situações.  
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 O projeto da EPA parte de valores, que são palavras que sempre surgem nos 

diálogos e reflexões das assembleias, emergem das rodas de conversas e de vários outros 

momentos do cotidiano. De acordo com o que observei, os valores são conhecidos pela 

maioria dos educandos, o que mostra que eles não são meras palavras vazias e isoladas, 

mas sim que estão integrados às experiências vividas. 

 

As palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que 

pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que 

simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo 

significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas 

palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras são 

lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, algo mais 

que somente palavras (BONDÍA, 2002, p.21). 

 

Uma educação com base axiológica só é possível porque o corpo estende e 

expressa a linguagem. Segundo Freire (1996) a maneira que os educandos percebem o 

educador ajuda ou não no trabalho pedagógico, como este não pode passar despercebido 

por aqueles, o desempenho do educador é determinante. Se a postura deste é democrática 

e libertadora, não pode ser em sua prática reacionário, autoritário e elitista. A percepção 

do educando a respeito do educador não se resume à maneira como este atua, mas também 

de como aquele entende a forma de atuação deste. Portanto, é importante que o educador 

esteja atento à leitura que os educandos fazem das atividades. 

 

Precisamos aprender a compreender a significação de um silêncio ou de 

um sorriso ou de uma retirada da sala. O tom menos cortês com que foi 

feita uma pergunta. Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser 

constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”. Neste 

sentido, quanto mais solidariedade exista entre o educador e o educando 

no “trato” deste espaço, tanto mais possibilidades de aprendizagem 

democrática se abrem na escola (FREIRE, 1996, p. 97). 

 

 A questão da linguagem na EPA aparece em várias situações, é comum ouvir 

alguns dizeres que orientam a prática citados como uma espécie de ditado: “falar ‘com’ e 

não falar ‘de’” (Educadora 05, código 6.5, APÊNDICE C) é uma expressão que orienta 

as pessoas conversarem honestamente sobre aquilo que lhes incomoda, se refere à 

maneira de resolver conflitos, de evitar fofocas falando com a pessoa sobre o assunto que 

lhe diz respeito e não procurar uma terceira pessoa para falar da outra se ela não está 

presente. 
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 Outra expressão que em minhas observações pude perceber que é bastante comum 

é “um de nós”, que é utilizada, nos círculos de diálogo, para se referir a alguém que está 

presente sem citar o seu nome, porque é mais importante discutir o que aconteceu do que 

chamar a atenção para a identidade de alguém, essa expressão é utilizada porque na 

discussão o que importa para o grupo é o aprendizado e não a acusação pública do colega. 

 A linguagem também permeia as reflexões acerca da distinção entre liberdade e 

libertinagem21, a Educanda 06 diz o seguinte: 

 

Eu já ouvi muito aqui para a gente não confundir a liberdade com 

libertinagem que são coisas, são dois extremos, né? dois diferentes 

porque a liberdade é... você ser livre pra você fazer as coisas com as 

suas condições, no caso aqui, de estudo e das brincadeiras, então se eu 

coloquei lá no planejamento que eu vou brincar ou assistir um filme, 

vai ter alguma coisa por trás, porque o tutor não vai deixar eu assistir o 

filme por assistir, então eu tenho que ter algum baseamento, ‘ah, você 

vai assistir o filme por que?’, ‘há porque é tal, da segunda guerra 

mundial’, por exemplo, então, vou lá assisto o filme, isso vai constar, 

‘ah eu vou vai brincar?’ ‘Mas por que você vai brincar?’, então o tutor 

sempre tá fazendo, além do acompanhamento de ir lá e assinar o 

planejamento de você estar brincando ou assistindo um filme, que seja, 

ele sabe porque que você tá fazendo aquilo, não vai deixar você porque 

você quer. Porque aí já vira libertinagem, né? Que não é liberdade e tem 

muita gente que confunde (Educanda 06, código 18.6e, APÊNDICE D). 
 

 Freire (2014) afirma que: “[...] Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é 

modifica-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 

pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar” (FREIRE, 2014, p. 108). Além dos valores 

há na experiência da EPA outro fator da ordem da linguagem e do corpo: a coerência. 

Essa temática apareceu na fala das entrevistas dos educadores22.  

O Educador 03 diz que para a proposta pedagógica da EPA funcionar bem é 

preciso que as pessoas acreditem, pois “[...] se eu não acredito na proposta as coisas vão 

caminhar tudo ao contrário, vai ser aquilo que eu penso não é o que eu falo e não é o que 

eu faço, ou o contrário, a ordem aí pode ser diferenciada” (código 1.3.8, APÊNDICE C).  

 A linguagem habita o campo da estética e da corporeidade, pois o campo 

linguístico é repleto de sentidos, sensibilidades e sentimentos. Duarte Jr. (2010) diz que 

o poeta, através de sua linguagem e imagens, descortina novos saberes, novas formas de 

saborear objetos e o mundo. “Isso significa que a imagem se dá quando a linguagem deixa 

                                                           
21 Ver: códigos 18.5e e 18.6e, APÊNDICE D. 
22 Ver: códigos 1.3.8, 2.1, 2.4.1, 2.5 e 2.6.1, APÊNDICE C. 
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de operar em sua forma prosaica e se espraia poeticamente solicitando-nos também que 

troquemos a nossa percepção prática pela estética” (DUARTE JR., 2010, p. 83). O autor 

afirma ademais:  

 

[...] desde os primórdios do humano, a linguagem, surgida como um 

instrumento expressivo, uma espécie de manifesto dos processos 

sensíveis, foi sendo “domesticada” pela razão, enquadrada nesse 

esquema lógico-conceitual que nos permitiu toda a construção do 

conhecimento abstrato e a intersubjetividade social. Seu fundo poético-

expressivo persiste, todavia, como essência mesmo de sua existência e 

da existência humana [...] (DUARTE JR., 2010, p. 80 e 81). 

 

 Quando entrevistei o Educando 04, perguntei sobre as artes na EPA e o educando 

me respondeu sobre bagunça, sobre “fazer arte” no sentido de aprontar alguma coisa 

errada. Por isso ele falou que na EPA há direitos e deveres e se alguém não cumpre com 

os deveres e os valores, então perde direitos23. Na EPA não se utiliza a palavra castigo e 

por isso não se ensina a ser submisso, mas sim a refletir sobre as atitudes e compreender 

que na sociedade existem direitos e deveres. 

 Esse último exemplo mostra a sutileza e, ao mesmo tempo, o traço fundamental 

da linguagem na construção de um fazer pedagógico. “Palavra e ação são 

interdependentes na constituição da cultura. “[...] construindo a cultura o homem 

concretiza os seus valores, e os valores estéticos – o ritmo e a harmonia – são 

fundamentais à ordem, ao sentido” (DUARTE JR., 1988, p. 53). 

 Duarte Jr. (1988) afirma que o comportamento humano é simbólico, o ser humano 

age com base nas “significações que imprime ao mundo” (p. 54), portanto, a linguagem, 

assim como os gestos, pode definir os significados e os sentidos de um fenômeno social 

e isso é preponderante no que concerne à compreensão do mundo e à construção cultural. 

Merleau-Ponty (1999) diz que: 

 

É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo 

que percebo "coisas". Assim "compreendido", o sentido do gesto não 

está atrás dele, ele se confunde com a estrutura do mundo que o gesto 

desenha e que por minha conta eu retomo, ele se expõe no próprio gesto 

(p. 253). 

 

 Em muitas vezes a substituição de uma palavra por outra, de um comportamento 

por outro, pode ser algo vazio e aleatório. Contudo, se há um sentido crítico no uso de 

                                                           
23 Ver: código 6.4e, APÊNDICE D. 
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palavras, expressões, gestos ou símbolos, é possível direcionar caminhos e objetivos 

sociais e culturais. Segundo Duarte Jr. (1988), a linguagem não é uma mera relação de 

coisas, através dela os seres humanos organizam o seu meio físico “numa atividade de 

significação” (p.44). O uso da linguagem é, portanto, construtor da organização 

educacional, através dela se exerce uma educação libertadora e transformadora ou uma 

ação opressora e bancária. 

 

4.5 Liberdade, sensibilidade e corpo 

 

Corpo pra mim é vida, é movimento (Educanda 01, código 12.1e, 

APÊNDICE D). 

 

As relações entre liberdade, sensibilidade e corporeidade encontradas a partir do 

Estudo de Caso da EPA mostraram que para que o fazer educativo acompanhe as 

transformações da sociedade atual é necessário que se olhe para esses fatores de forma 

crítica, pois o fenômeno educacional é um processo vivo e inserido no mundo, o que faz 

da educação algo inerentemente dinâmico, estético e político.  

Quando falo da ideia da Educação acompanhar as mudanças do mundo atual, não 

falo apenas de inovações tecnológicas no âmbito pedagógico, mas da necessidade de 

transformar a educação para que crianças, jovens e adultos se desenvolvam enquanto 

humanos ativos e críticos e não como meros consumidores, para que os educadores sejam 

sujeitos de suas práticas, para que educandos, famílias e todos os profissionais da 

educação sejam protagonistas das suas experiências e construam a autonomia no âmbito 

do fazer educativo. 

 Isso se reflete no âmbito social: faz tempo que está descabida a forma injusta e 

desigual na qual a sociedade está organizada. A escola não pode ser reprodutora desse 

padrão de modelo e não adianta esperarmos que essas mudanças venham das classes 

privilegiadas ou do governo. Essa mudança só é possível através da iniciativa pessoal e 

coletiva de crianças, jovens, educadores, pais e mães, homens e mulheres, que os sujeitos 

se apropriem de forma democrática das instituições educativas. 

É preciso afirmação e assunção de direitos e deveres na sociedade para que haja 

cidadania, mas não essa assistencialista das propagandas de televisão, pois a ação de 

libertação verdadeira surge dos oprimidos, através de suas atividades sociais, de escolhas 

coletivas, processos dialógicos, elaboração cultural, ou seja, através da construção da 

autonomia das coletividades. Se ainda não é possível viver isso globalmente e ter essa 



 

  221 
 

consciência de forma geral, o que é possível fazer é começar a procurar caminhos de viver 

isso, na prática, nas escolas, pois, na maioria das vezes, a reflexão sobre essas questões e 

ideias parecem vagas e distantes do mundo real. Mudar a sociedade, transformar a 

educação, etc., são temas que ouvimos, lemos e escrevemos, é uma longa reflexão que 

aqui se deu a partir do corpo: como é possível perceber a corporeidade na Educação 

Libertadora? Que fatores de nossa cultura e nosso ambiente mudam quando educamos o 

corpo para a autonomia e a cidadania? O que muda em nossa corporeidade, em nossas 

relações e dentro de nós? 

Uma comunidade educativa é uma estética, traduz elementos estéticos, portando 

o trabalho com a sensibilidade e com o corpo devem ser pensados no fazer educacional, 

pois são elementos essenciais na concepção do modo de ser de uma comunidade. O saber 

sensível e os aspectos emocionais de cada indivíduo não são meros coadjuvantes de um 

processo protagonizado pelo intelecto, são a base do desenvolvimento de qualquer 

habilidade e inteligência. 

O que dizer da questão estética na EPA? Quais as características sensíveis desse 

fazer educativo? 

 Na presente busca por diálogos, vejo, o mundo cultural e o mundo natural se 

fundirem numa superação paradigmática do antagonismo natureza e cultura, pois através 

da reflexão sobre a questão estética e corporal no fenômeno educativo o que se vê é um 

movimento contínuo onde as condições objetivas, subjetivas, culturais e orgânicas se 

constituem por meio de interações. Segundo Maturana e Varela (2001): 

 

A ontogenia é a história de mudanças estruturais de uma unidade, sem 

que esta perca a sua organização. Essa contínua modificação estrutural 

ocorre na unidade a cada momento, ou como uma alteração 

desencadeada por interações provenientes do meio onde ela se encontra 

ou como resultado de sua dinâmica interna. A unidade celular classifica 

e vê a cada instante suas contínuas interações com o meio segundo a 

sua estrutura. O resultado geral é que a transformação ontogenética de 

uma unidade não cessa até que ela se desintegre (p. 86). 

 

O corpo é exatamente o ponto que integra a biologia e a cultura, pois “a ontogenia 

de um metacelular será determinada pelo domínio de interações que ele especifica como 

unidade total e não pelas interações individuais de suas células componentes” (p. 92). 

Assim também podemos pensar a cultura como a unidade total da soma de indivíduos.  

Dessa forma, corporeidade e sensibilidade são perspectivas essenciais que, na 

maioria das vezes, são negligenciadas no processo educativo, seja por uma falta de senso 
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crítico de quem pensa o projeto pedagógico ou seja porque simplesmente não são 

percebidas conscientemente. Dessa forma, em se falando de uma Educação Libertadora, 

tais perspectivas são sim prioridades do projeto pedagógico, pois sem espaço para a 

sensibilidade não há libertação. 

Sobre essa questão, Duarte Jr. (2010), ao refletir sobre o corpo como detentor de 

um saber sensível, afirma que este, através de suas interações com o mundo ao redor, 

elabora a base para os demais conhecimentos construídos. O autor levanta a seguinte 

problematização: 

 

Como estão, pois, sendo educados os corpos das atuais gerações, num 

mundo que não apenas privilegia o conhecimento abstrato, intelectual, 

mas também exorta, em peças publicitárias, a aquisição de produtos e 

utensílios que implicam sempre em menos e menores esforços físicos? 

Ou ainda, como se estabelecem as relações dos indivíduos com o 

próprio corpo, em face das promessas de felicidade para todos aqueles 

dotados de uma compleição física próxima aos modelos ideais 

veiculados pela mídia? E que dizer dos incontáveis problemas de saúde 

acarretados por um estilo de vida que mais e mais se espraia entre nós, 

como a obesidade, a hipertensão, as altas taxas de colesterol e de 

triglicerídios, ou mesmo a anorexia e a bulimia? (p. 19). 

 

A relação da estética e do corpo com a Educação é “o fundamento último dos 

saberes que nos habilitam a viver construindo sentidos e significados” (p. 19), por isso, a 

abordagem da Educação Estética, diz respeito a criar condições para relações mais 

harmônicas de “nossos sentidos corporais com as coisas que nos cercam” e a desenvolver 

a nossa percepção estética da vida. Em contraponto, Duarte Jr. (2010) pensa a educação 

do sensível na sociedade de hoje que, segundo as suas palavras, é  

 

[...] desvairadamente consumista conspira diuturnamente contra a 

vivência de nossa corporeidade no que diz respeito à sensibilidade e à 

harmonia, ela também nos propõe a apreensão do corpo como matéria-

prima, como elemento bruto a ser lapidado de forma quase industrial, 

seja pela ingestão de drogas e medicamentos, seja pela intervenção 

cirúrgica que promete esculpi-lo de forma que o torne similar aos 

corpos das celebridades (p. 19 e 20). 

 

Os fazeres educativos da EPA e da Escola da Ponte se abraçam, pois partilham 

dispositivos, elementos, estratégias e um testemunho em comum de resultados e sucesso. 

Para pensar esteticamente esse abraço é preciso pensar o fenômeno em movimento, por 

isso parto da seguinte reflexão de Merleau-Ponty: 
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O algo em trânsito que reconhecemos necessário à constituição de uma 

mudança só se define por sua maneira particular de ''passar''. O pássaro 

que atravessa meu jardim, por exemplo, no momento mesmo do 

movimento é apenas uma potência acinzentada de voar e, de uma 

maneira geral, veremos que as coisas se definem primeiramente por seu 

"comportamento" e não por "propriedades" estáticas (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 371). 

 

O fenômeno se mostra, antes de tudo, em seu movimento, pela sua forma peculiar 

de vir a ser. Muito mais por suas qualidades do que por suas propriedades. Então, 

justamente por não ser estática a Educação é estética, pois suas características estão 

relacionadas com o aspecto vivo e qualitativo do fenômeno, os modos de ser, de conviver, 

de agir, a relação com o tempo e com o espaço e, sobretudo, os movimentos e as 

experiências. Santos (2001) afirma o seguinte sobre a Escola da Ponte: 

 

Mais do que um projeto de educação para a cidadania, o que 

verdadeiramente distingue a Escola da Ponte é uma práxis de educação 

na cidadania. Essa clarificação é verdadeiramente fundamental para 

entender o que se passa na Ponte. O sentimento profundamente 

arraigado no indivíduo de pertença a uma comunidade e a consciência 

que dele decorre dos direitos e deveres que nos ligam uns aos outros 

não se aprendem nas cartilhas ou nos manuais de civismo, mas na 

experiência cotidiana de relacionamento e colaboração com os que 

estão mais próximos de nós. O civismo não se ensina e não se aprende 

– simplesmente (como diria o publicitário Fernando Pessoa) “entranha-

se”, isto é, organiza-se e pratica-se no dia-a-dia, de uma forma 

permanente, consistente e coerente. E é da prática do civismo que 

resultam a aprendizagem e a consciência da cidadania. Há muito que a 

Ponte o percebeu – e que age em conformidade (p. 15, grifo meu). 

 

De acordo com o que observei e vivi na EPA, o movimento dos corpos é algo que 

reflete o esforço que constitui o modo de ser da instituição, isso está relacionado com o 

espaço físico, com os elementos naturais, as salas amplas e as relações humanas. Esse 

fato levanta uma questão material que aqui cumpre ressaltar: sabemos que a maioria das 

escolas, as públicas principalmente, não têm instalações adequadas, espaços amplos, 

contato com a natureza e, muito menos, relações democráticas, acompanhamento 

personalizado de orientação e tutoria. Muito menos, vemos nas escolas professores bem 

de saúde e com um nível satisfatório de qualidade de vida. 

Todos esses pontos dizem respeito à corporeidade, este último é também, ainda, 

um desafio da EPA. A corporeidade e a qualidade de vida dos educadores é uma questão 

de extrema importância que levanta um problema crucial que foi bem colocado pela 
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Educadora 04 (código 9.4, APÊNDICE C): se uma educação transformadora exige um 

nível de dedicação do educador que prejudica a sua qualidade de vida, então não será 

possível essa transformação na Educação e as experiências como a EPA e a Escola da 

Ponte serão sempre “bolhas”, ou seja, isoladas da realidade. 

Diante desse desafio, o corpo é também um parâmetro de libertação, pois quando 

for possível desenvolver uma Educação Libertadora, respeitando a corporeidade dos 

profissionais, seus tempos de trabalho, descanso e lazer, teremos um forte sinal de que 

esse tipo de educação está sendo consolidado. Por enquanto, o que temos são importantes 

experiências vanguardistas que nos permitem conhecer e refletir sobre maneiras mais 

democráticas, sensíveis e emancipatórias de se fazer educação. Estas são fundamentais 

para que seja possível investigar as possibilidades de práticas educativas libertadoras, 

seus elementos, características e desafios. 

Bondía (2002) diz que a experiência é aquilo que nos acontece e, com base nessa 

reflexão, empreende uma crítica sobre o modo de vida da modernidade e suas implicações 

no campo da Educação: 

 

[...] os aparatos educacionais também funcionam cada vez mais no 

sentido de tornar impossível que alguma coisa nos aconteça. Não 

somente, como já disse, pelo funcionamento perverso e generalizado do 

par informação/opinião, mas também pela velocidade. Cada vez 

estamos mais tempo na escola (e a universidade e os cursos de formação 

do professorado são parte da escola), mas cada vez temos menos tempo. 

Esse sujeito da formação permanente e acelerada, da constante 

atualização, da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como 

um valor ou como uma mercadoria, um sujeito que não pode perder 

tempo, que tem sempre de aproveitar o tempo, que não pode protelar 

qualquer coisa, que tem de seguir o passo veloz do que se passa, que 

não pode ficar para trás, por isso mesmo, por essa obsessão por seguir 

o curso acelerado do tempo, este sujeito já não tem tempo (p. 23). 

 

A perspectiva estética da EPA, além do aspecto do movimento e da sua forma 

peculiar de acontecer, passa também pelos significados da experiência. Por exemplo, o 

que significa para os sujeitos a possibilidade de que cada educando tenha o seu próprio 

planejamento? Uma sistematização simples de aprendizado, atividades e horários que 

respeitam as peculiaridades do processo de crescimento e aprendizagem do educando, as 

necessidades corporais e emocionais, seus interesses e sonhos, seu próprio tempo, 

possibilitando uma aprendizagem natural e o protagonismo. 
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Esse trabalho se torna possível por meio da forma de enxergar cada pessoa e de se 

relacionar com ela. Na relação educador-educando na EPA há um princípio fundamental: 

a unicidade do educando (EPA, 2013, p. 23).  

Então essa questão permite compreender o tempo, utilizar os espaços das escolas 

a partir de um planejamento que organiza os horários de acordo com o tempo e as 

necessidades do educando, realiza um acompanhamento e uma orientação para que cada 

um perceba o seu aprendizado, se autoconheça, avalie a si mesmo, reflita de forma crítica, 

mas, sobretudo, tenha espaço para respeitar as suas necessidades de correr, dançar, jogar 

futebol e experimentar várias experiências, para deixar fruir a sua espontaneidade, a 

curiosidade e os momentos de sentar embaixo de uma árvore e contemplar. 

 

[...] a outra coisa que me leva ao movimento corporal, porque eu 

entendo o movimento também até quando eu tô parado, então eu vejo 

acontecer muito às vezes as crianças sentadas no banco, ou embaixo da 

árvore, às vezes deitadas e parece que elas estão lagarteando, e aí tem 

outras vezes, fazendo carinho no cabelo, enfim, eu vejo esse espaço 

Âncora com um respeito muito grande ao movimento corporal. Então 

as crianças, ao mesmo tempo que elas correm, sobem, elas vivem em 

cima das árvores, né? Elas vivem em cima das árvores, conseguem 

panos e transformam em rede, conseguem balanço, fazem balanço, 

brincam, pulam daqui, pulam dali, outros tocam instrumentos, 

dançam... então eu vejo um espaço que favorece muito, muito a isso. 

Mas não aquele movimento corporal de ‘agora vamos fazer tal 

brincadeira’ ou ‘agora vamos fazer isso pra mexer com o corpo’, 

também acontece, também tem esses momentos mais dirigidos, mas eu 

vejo um movimento com o corpo naturalmente acontecendo nesse 

espaço, né? Entre todos, não é só com as crianças (Educadora 06, 

código 3.6, APÊNDICE C). 
 

O roteiro de aprendizagem da criança envolve várias atividades, dentre elas as 

oficinas, os estudos, as pesquisas, etc. Não só o conteúdo é considerado, mas a forma de 

aprender, a postura curiosa, o desejo de conhecer, a busca, as pesquisas e projetos, por 

isso é importante que o educando tenha “tempo livre” para fazer aquilo que ele quer fazer 

por curiosidade, interesse ou lazer. No núcleo da iniciação as crianças ainda não têm 

projetos, mas já têm nos seus planejamentos, os momentos de parque, refeições e também 

pesquisas. As menores têm horário de sono e todos participam de várias oficinas, leituras, 

brincadeiras, atividades artísticas, etc.  

O processo com a arte também vem acontecendo assim: há oficinas e recursos 

artísticos disponíveis para as crianças, mas se preserva o espaço para a criança se 

interessar, querer e buscar. Isso se percebe na fala do Educando 02: “[...] eu aprendo as 
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coisas que eu quero, tipo, ah, eu quero aprender o que que é isso, a madeira, num sei que, 

a madeira, a árvore, num sei que, e nós já vai pesquisando e às vezes matemática, fração, 

tal coisa, a metade do nosso roteiro é o que nós quer e a outra metade é o que o tutor quer 

(Educando 02, código 3.2e, APÊNDICE D). 

Esse espaço para a curiosidade, o tempo para a brincadeira e a fruição é a forma 

de respeitar a liberdade do educando, para que ele possa se conhecer, perceber a sua forma 

e o seu caminho de aprender. Segundo Freire (1973) “[...] La práctica de la libertad sólo 

encontrará la adecuada expresión em uma pedagogía en que él oprimido tenga 

condiciones de decubrirse y conquistarse, reflexivamente, como sujeto de su proprio 

destino histórico” (p. 10). 

Essa forma de perceber e tratar o educando mostra a relação intrínseca entre a 

sensibilidade, os sentimentos, os sentidos e a racionalidade. As atividades corporais, 

artísticas, as experiências de vida, tudo isso também faz parte do estudo, complementa o 

ato de sentar, ler e resolver exercícios, pois essa capacidade depende do bem-estar físico, 

emocional e mental. Eis um dos aspectos estéticos da Educação: a fundamental relação 

da corporeidade e da qualidade de vida para um bom desempenho cognitivo, ou seja, a 

relação complementar e necessária entre a ação corporal, o saber sensível e o intelecto. 

A forma de gerir tempo e espaço dá o aspecto dinâmico ao ambiente da EPA, 

assim como o espaço físico da escola e as formas como as pessoas se relacionam 

expressam uma estética, um modo de vida, portanto, uma ação do fenômeno que se dá 

ali, definindo um jeito de ser que está constante e permanentemente se fazendo e 

refazendo. 

Para compreender a Educação como um constante vir a ser, é preciso um certo 

convívio, um saber da experiência, que é uma forma crítica e autônoma de encarar o 

conhecimento, pois muitas informações essenciais de nossa realidade e de nossas vidas 

estão disponíveis no mundo fenomenológico, na experiência pré-reflexiva, diante de 

nossos olhos, informações sensíveis e qualitativas que, muitas vezes, a abordagem 

cientificista positivista não perceberia ou não levaria em conta. Segundo Bondía (2011): 

 

Em educação dominamos muito bem as linguagens da teoria, ou da 

prática, ou da crítica. A linguagem da educação está cheia de fórmulas 

provenientes da economia, da gestão, das ciências positivistas, de 

saberes que fazem tudo calculável, identificável, compreensível, 

mensurável, manipulável. Mas talvez nos falte uma língua para a 

experiência. Uma língua que esteja atravessada de paixão, de incerteza, 

de singularidade. Uma língua com sensibilidade, com corpo. Uma 
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língua também atravessada de exterioridade, de alteridade. Uma língua 

alterada e alterável. Uma língua com imaginário, com metáforas, com 

relatos (BONDÍA, 2011, p. 26). 

 

A Educação é, antes de tudo, um fenômeno da experiência, da diversidade, da 

singularidade, da imprevisibilidade, da complexidade e da estética. Não é apenas através 

de medidas, dados numéricos e testes que se conhece o fenômeno educativo, é preciso 

compreender sua experiência, seus significados, essências, estrutura, etc. Educação é 

movimento e, segundo Merleau-Ponty (1999): [...] “Se queremos levar a sério o fenômeno 

do movimento precisamos conceber um mundo que não seja feito apenas de coisas, mas 

de puras transições” (p. 370). 

 

Não sou soberano para ver a pedra imóvel, o jardim e a mim mesmo em 

movimento. O movimento não é uma hipótese cuja probabilidade seja 

mensurada, como a da teoria física, pelo número de fatos que ela 

coordena. Isso só daria lugar a um movimento possível. O movimento 

é um fato. A pedra não é pensada, mas vista em movimento (p. 372). 

  

De forma processual, todo processo educacional constrói um jeito de ser, portanto, 

é possível afirmar que o comportamento dos educandos no ambiente escolar está 

diretamente ligado às suas relações sensíveis, portanto o desenvolvimento da liberdade 

no sentido de aprender a ser responsável, autônomo e consciente está relacionado com o 

tempo para brincar, criar e se relacionar afetiva e socialmente. A Educanda 05 relatou 

como ela sente a questão da liberdade na EPA: 

 

Não, é livre dependendo do jeito que você se comporta. Aqui é tipo, as 

pessoas, algumas pessoas confundem a liberdade com a libertinagem, 

aí tipo, a liberdade é você saber do que você tem pra fazer e poder ir pra 

espaços, pegar computadores e levar para outros espaços, mas tem 

gente que acha que: ‘ah, eu sou do aprofundamento eu vou pra qualquer 

lugar que eu quiser, eu fico de farra, num faço nada o dia inteiro’, não, 

não é bem assim... 

[tem gente do aprofundamento que faz isso?] 

Não, mas antes as pessoas pensavam que ir para o aprofundamento era 

fazer isso (Educanda 05, código 18.5, APÊNDICE D). 

 

A ideia de Liberdade na EPA está relacionada com o desenvolvimento da 

responsabilidade. Da mesma forma, o respeito à diversidade é um dos pontos essenciais 

que se destacaram ao observar a questão da corporeidade em relação ao aspecto libertador 

da Educação na EPA. De certa forma, os valores e princípios, o espaço físico, a proposta 
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pedagógica e tudo o mais na EPA conflua numa Educação que ensina a viver na 

diversidade, na coletividade com aceitação das diferenças.  

Esses são fatores que possibilitam o desenvolvimento e fortalecimento da 

sensibilidade e, ao mesmo tempo, da autonomia do coletivo. O que relaciona a sensação 

de ser livre com uma ação responsável e um conviver afetivo e solidário, pois que se dá 

num ambiente educativo amoroso, crítico e reflexivo.  

A sensibilidade é, portanto, fundamental para que possamos crescer, construir o 

conhecimento e nos desenvolver de um jeito saudável, por isso, a Educação Estética é a 

base para que a experiência da educação seja vivida com mais gosto e prazer por 

educadores, educandos e comunidade. 

 Se quisermos conhecer a sensibilidade humana, pensar em suas relações com o 

fenômeno educativo é preciso que o façamos a partir da corporeidade, faz parte do 

caminho para a Educação Estética, a educação do sensível, que busquemos compreender 

o corpo. Freire (1994) diz o seguinte: 

 

O que quero dizer é que, na sucessão de aprendizagens de que 

participamos, vai sendo enfatizado em nós o amor à vida ou o amor à 

morte. A maneira com que nos relacionamos desde a tenra idade com 

os animais, com as plantas, com as flores, com os brinquedos, com os 

outros. A maneira como pensamos o mundo, como atuamos sobre ele; 

a malvadez com que tratamos os objetos, destruindo-os ou 

desprezando-os. O testemunho que damos aos filhos de desrespeitos aos 

fracos, o desdém pela vida. Assim ensinamos e aprendemos a amar a 

vida ou a negá-la (FREIRE, 1994, p. 101). 

  

Todas essas ações citadas pelo autor são corporais, são formas de estabelecer 

relações com os outros e com o mundo. Para aprender a compreender o corpo, Merleau-

Ponty (1999) nos diz que, é preciso primeiro entendê-lo como unidade expressiva que se 

comunica com o mundo sensível.  

Reaprender a sentir o corpo é despertar a experiência no mundo tal como ele nos 

aparece quando estamos no mundo em nossa corporeidade, ou seja, por meio de nossa 

presença em ação no mundo, percebendo o mundo através do corpo. Ao retomarmos o 

contato com o corpo e com o mundo, encontramos a nós mesmos, um eu natural, sujeito 

da percepção (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 277 e 278). 

 A corporeidade, portanto, implica a relação da ação corporal no mundo: “O corpo 

próprio está no mundo assim como o coração no organismo; ele mantém o espetáculo 
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visível continuamente em vida, anima-o e alimenta-o interiormente, forma com ele um 

sistema” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 272). O fenômeno da percepção envolve essa 

ação do corpo em comunicação com o mundo sensível, assim, não pode ser vista como 

um acontecimento pronto, ao qual se possa aplicar a teoria da causalidade, ela é uma 

constante re-criação e re-constituição do mundo. 

 

Para o animal, rigorosamente, não há um aqui, um agora, um ali, um 

amanhã, um ontem, porque, carecendo da consciência de si, seu viver é 

uma determinação total. Não é possível ao animal sobrepassar os limites 

impostos pelo aqui, pelo agora ou pelo ali. 

Os homens, pelo contrário, porque são consciência de si e, assim, 

consciência do mundo, porque são um “corpo consciente”, vivem uma 

relação dialética entre os condicionamentos e sua liberdade (FREIRE, 

2014, p. 125, grifos do autor). 

 

A corporeidade, segundo o que afirmam Verden-Zöller e Maturana (2004), opera 

a ação e o comportamento do organismo “[...] de acordo com sua estrutura no momento 

de sua ação ou conduta. E a estrutura de um organismo é, a cada instante, o presente de 

sua história biológica, num devir epigenético que começa em sua concepção” (p. 124). 

Por isso, toda ação ou comportamento acontecem dentro das possibilidades da 

corporeidade. Portanto, os atos e condutas possíveis que um organismo desenvolve ao 

longo de sua história individual dependem de como ele vive essa história. Assim, o ser 

que uma criança pode ser, dependerá de como a sua corporeidade vai se transformar 

durante a história das interações e relações que ela terá. 

Ao estudar as obras de Merleau-Ponty, Nóbrega (2000) ressalta que a 

corporeidade traz a questão do sensível e da realidade do corpo em movimento (p. 97), 

ela afirma que “[...] sabendo-se cativo das necessidades e impulsos da corporeidade 

Merleau-Ponty busca o resgate do olhar expressivo no campo da estética, compreendido 

como esfera do sensível e coextensivo ao corpo” (NÓBREGA, 2000, p. 97).  

Esses estudos nos colocam em uma nova posição quanto ao desenvolvimento 

humano em seu aspecto sensível e cognitivo, inaugurando uma ideia que vê esses campos 

em movimento, formando uma unidade e transferindo a nossa identidade para uma 

existência muito mais sensível e encarnada. 

Segundo Freire (2014), os humanos são seres da práxis, através de suas ações 

sobre o mundo criam os campos da Cultura e da História. Por meio de sua reflexão e ação 

verdadeiramente transformadoras da realidade, fazem de sua práxis fonte de 
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conhecimento reflexivo e de criação (FREIRE, 2014, p. 127), assim se fazem sujeitos 

históricos-sociais, como seres no mundo e com o mundo (FREIRE, 1973, p. 50). 

A sensibilidade no campo da Educação aponta muitos pontos a serem trabalhados 

e transformados. É muito comum vermos pessoas que desenvolveram muito o seu 

intelecto, que ocupam grandes cargos de responsabilidade na sociedade, que são 

tecnicamente competentes, mas que são despreparadas emocionalmente. Assim como 

também é comum, pessoas competentes e inteligentes sendo arrogantes, individualistas e 

egoístas. É por isso que a escola não pode ser apenas o espaço para desenvolver o 

intelecto, para competir e conseguir condições de conquistar um bom lugar no mercado 

de trabalho, a escola deve ser também o espaço para a sensibilidade, a solidariedade, a 

ética e o sentimento de comunidade. 

A educadora 04 diz que nossa sociedade está doente e se recupera aos poucos, um 

dos meios para a cura é a Educação, por isso a necessidade que esta seja, conscientemente, 

sensível e espiritualizada, porém, uma espiritualidade mais geral, no caso da EPA, por 

exemplo, isso se dá no fato de o projeto ser fundado em valores e isso ser tão forte no 

cotidiano (código 7.4, APÊNDICE C). 

Essa visão mostra que a Educação tem uma perspectiva espiritual, não no sentido 

místico da palavra, mas no aspecto de que envolve relações e sentimentos. Mesmo que 

seja de forma inconsciente, no percurso educativo de educandos e educadores vai-se 

fazendo marcas na subjetividade das pessoas, pois as experiências e as relações 

interpessoais definem a ideia e o sentimento que temos de nós mesmos, de nossa história 

e do mundo. 

Essa construção subjetiva é constante e cotidiana e, em termos educacionais, deve 

ser considerada na construção do projeto e da prática pedagógica, pois é a base do 

desenvolvimento e do aprimoramento humanos. A Educadora 04, ao relatar sua 

experiência na EPA, dá um bom exemplo disso: 

 

No final do semestre [...], quando a gente fez com as crianças a 

autoavaliação, a gente reelaborou com elas os tópicos que tinham sido 

escritos por nós adultos e que ficou muito mais acessível na linguagem 

deles querendo dizer a mesma coisa e essencialmente baseado nas 

atitudes, então tem outros relacionados aos aprendizados, conteúdos, 

né? Mas a gente priorizou a questão das atitudes e com base nisso foram 

feitas mudanças de núcleo e tal, aí tem criança que ‘não, mas eu 

consigo, eu dou conta do meu roteiro, eu cumpro os prazos, eu sou 

curioso, tenho mil ideias’... ‘olha, mas não se preocupa com o coletivo, 

não cuida da sala, não ajuda o outro, não sabe esperar a vez pra falar, 

então onde é que tá aí a afetividade, o respeito, a solidariedade, né, se 
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você tem responsabilidade, mas responsabilidade consigo, que já é 

incrível, mas e com o coletivo? [...], ter os valores como base do 

aprendizado e do desenvolvimento de um ser humano tão importantes 

quanto o conteúdo, é incrível, né? (Educadora 04, código 7.4, 

APÊNDICE C). 

 

 

Vemos aí Educação e Sensibilidade na práxis educativa, o que é prerrogativa para 

a busca de uma educação transformadora, pois, no contexto de nossa sociedade, temos 

que nos livrar, antes de tudo, do egoísmo. Pois não haverá justiça social, democracia e 

solidariedade sem que haja respeito, amor e cuidado.  

Maturana e Verden-Zöller (2004) afirmam o amor e a brincadeira como guias 

fundamentais da existência humana, porém, é preciso responsabilidade e audácia para 

viver isso seriamente, para gerar um mundo humano em harmonia com a natureza e o 

mundo ao redor. Os autores afirmam que é preciso abandonar o emocionar patriarcal que 

define o nosso modo de vida como seres da “apropriação, valorização da procriação e do 

crescimento desmedido, controle, busca de segurança, autoridade, obediência e 

desvalorização das emoções e da sexualidade” (p. 256). Eles propõem uma mudança no 

sentido da criação cultural e isso está intimamente ligado à Educação, principalmente em 

sua dimensão estética. Os autores dizem o seguinte: 

 

Acreditamos que o amor e a brincadeira como modos essenciais do 

viver humano em relação [...] são elementos básicos da história 

evolutiva que nos deu origem. Como um comportamento que constitui 

o outro como um legítimo outro em coexistência, o amor segue junto 

com a ternura e a sensualidade; e a brincadeira, como modo de viver no 

presente, acompanha a abertura sensorial, a plasticidade do 

comportamento e o prazer de existir (MATURANA e VERDEN-

ZÖLLER, 2004, p. 247). 

 

Toda pessoa é o resultado de sua história celular. Todo jovem que entra numa 

instituição para estudar algo traz consigo toda a riqueza que tem de sua experiência. 

Segundo Maturana (2014), todo educador deveria respeitar isso, pois essas histórias são 

o fundamento do vir a ser. O autor, quando diz que somos seres biológicos e culturais, se 

refere ao fato de que todo viver ocorre a partir de uma constituição inicial, uma certa 

estrutura genética, citoplasmática, um grupo de células iniciais, que nasce, sobrevive ou 

morre. O fenômeno da Epigênese é o que se sucede desde o início, inclusive antes da 

concepção, na configuração do espaço que esse bebê vai ser concebido, na forma que ele 

vai nascer e crescer. Tudo isso já está afetado pelo entorno cultural desde o útero 

(MATURANA, 2014, 6:20-8:23min.). 
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O pensamento do Educador 03 fala sobre a história individual inserida no coletivo 

e diz que o respeito à história de cada um é uma forma de perceber o ambiente social e 

saber se inserir nele: 

 

Como a criança chega aqui, ela não chega sem nada, né? Ela chega com 

todo uma carga dela, se é de 2 anos, 3 anos, não interessa, ela chega 

com a experiência dela, então tem que ser respeitado. E educador aqui 

é a mesma sacada, eu não posso ter a mesma experiência que beltrano 

ou sicrano teve e vice e versa, aí eu observei bastante, continuo 

observando na verdade, mas o meu jeito é esse: perceber o todo e dentro 

desse todo como é que eu vou me inserir (Educador 03, código 2.3, 

APÊNDICE C). 
 

A EPA afirma que procura “[...] no mais ínfimo pormenor da relação educativa, 

formar o cidadão democrático e participativo, o cidadão sensível e solidário, o cidadão 

fraterno e tolerante” (EPA, 2013, p. 75). Para isso é garantido que cada criança participe 

solidariamente do projeto que prepara para a cidadania no exercício da cidadania, ou seja, 

através da experiência. Esse caráter dinâmico da realidade é objeto de reflexão e 

aprendizado, e é o que gera novas ações e direções para seguir com o projeto. 

 

La concepción humanista y liberadora de la educación, [...], jamás 

dicotomiza el hombre del mundo. En lugar de negar, afirma y e se basa 

en la realidade permanentemente cambiante. No sólo respeta la 

vocación ontológica del hombre de ser más e así se encauza hacia este 

objetivo. Estimula la creatividad humana. Tiene del saber una visión 

crítica; sabe que todo saber se encuentra somedido a condicionamentos 

históricos-sociológicos. Sabe que no hay saber sin la búsqueda inquieta, 

sin la aventura del riesgo de crear. Reconoce que el hombre se hace 

hombre en la medida en que, en el processo de hominización hacia su 

humanización, es capaz de admirar el mundo. Es capaz de, 

desprendiéndose de él, quedar en él e con él, objetivándolo, 

transformarlo. Sabe que es precisamente porque puede admirar al 

mundo, por lo que el hombre es un ser de la práxis. Reconoce al hombre 

como un ser histórico. Desmitifica la realidade; de ahí que no tema su 

develamiento. En lugar del hombre-cosa, adaptable, lucha por el 

hombre persona, transformador del mundo. Ama la vida en su devenir. 

Es biófila e no necrófila (FREIRE, 1973, p. 59). 

 

 A sensibilidade em Educação implica o afeto, o diálogo, a coletividade e mais 

uma série de palavras e conceitos que já foram ditas ao longo desse trabalho, mesmo 

porque num processo social nada acontece isolado, a afetividade implica o respeito, que 

implica uma série de coisas como, por exemplo, tratar cada pessoa como única, respeitar 
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suas peculiaridades, seus sonhos, seu jeito de ser. Tudo isso traz à tona a questão das 

relações humanas que nos abrem um outro leque de conceitos, palavras e ideias. 

 O que vale ressaltar aqui é que a Educação não pode mais ser essa rotina estéril e 

estática que a maioria das pessoas experimentam, eu mesma fui uma delas, estudei em 

uma escola convencional particular cuja a meta era passar no vestibular. As pessoas que 

pensam e fazem Educação precisam compreender que este fazer é um fenômeno que 

participa da escrita da história de cada um, é o ponto de encontro de várias dessas histórias 

que são constituídas de corpos, sentimentos, pensamentos e culturas, portanto deve ser 

vivida com o objetivo de potencializar cada indivíduo e, consequentemente, o coletivo. 

 A Educação é, em si, uma experiência estética e, por isso, esse aspecto deve ser 

rico para oferecer às pessoas que participam do fenômeno a sensação de que estão 

crescendo, aprendendo e se transformando. Através desse sentir, crianças e jovens podem 

perceber e entender que eles participam da construção da cultura e que, por isso, podem 

transformar a si mesmos e a sociedade, participar da mudança que historicamente foi 

iniciada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“La libertad, no es qualquer cosa, es poder nos encontrarmos em la 

diversidade e crear un mundo juntos” (MATURANA, 2014, 3:43-3:49).  

 

O que é então a EPA? Como descrever esta escola, suas atividades, o projeto 

pedagógico e a ação cultural e social dessa instituição? Não posso dizer exatamente o que 

é, mas posso descrever as características que percebi naquela escola24 e refletir de maneira 

dialógica e crítica sobre as possibilidades que se pode perceber numa educação como a 

da EPA. 

Meu percurso se deu da seguinte forma: primeiro aprofundei a minha curiosidade 

e refleti de forma crítica sobre a “forma” de ver desta pesquisa. Depois, me dediquei às 

temáticas por meio da bibliografia e planejei o método da pesquisa, então, aproximei-me 

do material da EPA, seus documentos e as informações disponíveis em sites e vídeos da 

internet. Em paralelo, fui viver, atirei-me na experiência de participar corporalmente do 

cotidiano da escola, entrevistei educadores e educandos, conversei com profissionais de 

diversas áreas: da cozinha, da limpeza, as secretárias, a assistente social, etc. São muitas 

pessoas que participam da EPA, cerca de 180 crianças e 61 adultos, dos quais cerca de 31 

são profissionais contratados e os demais são voluntários. 

Minha percepção da EPA se deu, portanto, em camadas, a partir das quais 

desenvolvi os diálogos tecidos até aqui. Percebi que o objetivo desta pesquisa se cumpriu 

ao longo de todo o trabalho, pois todo tema ou fato abordado trouxe consigo outras 

questões e relações, a reflexão e a busca por diálogos se deu em curiosidades e esforços 

constantemente presentes. 

Considero, portanto, que o capítulo anterior cumpriu esse papel dialógico e aqui, 

fecho o trabalho refletindo e discutindo de forma conclusiva acerca das Categorias e 

Essências “encontradas” e expressando como compreendi a estrutura do fenômeno 

estudado. 

Contudo, antes, cumpre comentar o trabalho com as falas das entrevistas: 

primeiramente utilizei as falas dos educadores para dialogar com o texto que havia escrito 

a partir da bibliografia e dos documentos da escola, depois, então, utilizei da mesma forma 

a fala dos educandos, que acabou tendo um papel de legitimar todo o conteúdo estudado. 

                                                           
24 A partir do que li e do que vivi na EPA entre novembro do ano de 2014 e dezembro de 2015. 
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Depois fiz as análises ideográficas e nomotéticas dos educandos e educadores, assim as 

unidades nucleares, essências e categorias emergiram de um mesmo processo de análise. 

As Categorias Abertas encontradas destacaram pontos estéticos estruturais do 

processo educacional da EPA. Eles indicam convergências que dialogam com os diversos 

dispositivos25 desenvolvidos na prática pedagógica da instituição. Essas Categorias, 

juntamente com as Essências, indicam o sentido daquilo que percebi enquanto 

compreensão estrutural do fenômeno. Relacionei as Categorias Abertas com as Essências 

e com os diálogos tecidos na pesquisa e, através dessas relações, desenvolvo as reflexões 

finais deste trabalho: 

 

 Autonomia e heteronomia: unicidade do educando; 

 Tempo e espaço: prática e proposta pedagógica, tutoria, ambiente escolar; 

 Formação e transformação: círculo de diálogo, relações humanas;  

 Linguagem e gesto: corporeidade, valores; 

 Liberdade, sensibilidade e corpo: Educação Libertadora, Educação Estética, 

arte, experiência na EPA, crítica à Educação Bancária, mudança na sociedade. 

 

De acordo com o que eu observei e refleti por meio dessa pesquisa, a base que 

garante e caracteriza o trabalho desenvolvido na EPA é a Unicidade do Educando, ou 

seja, a prática pedagógica que respeita as peculiaridades dos educandos e considera os 

seus sonhos e interesses, é o ponto de partida para o desenvolvimento dos projetos e dos 

roteiros de aprendizagem. É a partir dessa visão que se dá também o processo de 

desenvolvimento da autonomia que, necessariamente, passa pela heteronomia e, na 

verdade, assume junto com esta, uma relação dialética.  

A tutoria, por ser o acompanhamento individual do percurso educativo, é o 

coração desse processo, pois é por meio da relação entre tutor-tutorando, educador-

educando, que se garante a atenção necessária a cada educando e assim cada um 

                                                           

25 O site da EPA diz que “[...] os dispositivos são ferramentas que auxiliam a prática pedagógica, 

possibilitando o exercício da reflexão, da autonomia e do engajamento coletivo”, os dispositivos elencados 

no site são: Acho bom / Não acho bom; Assembleia de alunos; Associação de Pais e Amigos do Projeto 

Âncora; Preciso de ajuda / Posso ajudar; Comissão de ajuda; Lista de conteúdos por objetivos; Murais; 

Pedir a palavra; Roteiro para projeto de aprendizagem; Roteiro de estudo; Registros de avaliação; Reuniões 

de pais; Tutor; Visitas de estudo. Disponível em: http://projetoancora.org.br/escola.php?lang=port Acesso 

em: 07 jan. 2016. 

http://projetoancora.org.br/escola.php?lang=port
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desenvolve seu aprendizado à sua forma e sendo orientado nesse processo. É também um 

dos momentos em que é nítida a dialética heteronomia/autonomia, por meio da qual os 

educandos aprimoram suas atitudes e podem mudar de núcleo. 

A Tutoria também é o principal dispositivo por meio do qual a EPA rompe com a 

escola tradicional, pois propõe uma nova forma de lidar com o tempo e o espaço. Essas 

noções são sempre trabalhadas nos momentos de tutoria. Tutor e tutorando definem 

objetivos, atividades e elaboram um planejamento, organizam as pesquisas e estudos do 

tutorando, as oficinas, os momentos de brincadeira e as atividades nos grupos de 

responsabilidade. As avaliações e autoavaliações se dão de forma contínua e orgânica, 

são feitas a todo momento na prática educativa e nos encontros de tutoria, provas só 

acontecem na EPA a título de treino para as provas e exames que futuramente os 

educandos terão contato.  

Toda a proposta trabalha a noção de gestão de tempo e espaço, especialmente a 

mudança de núcleo e também a ideia de currículo. No caso da EPA, as demandas 

curriculares possuem dimensões objetivas e subjetivas, individuais e coletivas, de 

autoconhecimento e de aprendizado da Matemática, Português, História, Geografia, etc. 

Como já foi bastante afirmado, à medida que o educando aprimora atitudes e cumpre 

responsabilidades, conquista o direito de ter mais autonomia em seu planejamento para 

gerir tempo, espaço e atividades. Portanto, a tutoria, a unicidade do educando e a 

dimensão estética e sensível do currículo, ao meu ver, são a base da proposta pedagógica 

da EPA, pois é também o fundamento de diversos dispositivos educacionais da 

instituição. 

 Há, porém, um outro elemento cerne: o ambiente escolar, o espaço da EPA 

cumpre um papel fundamental quanto à qualidade de vida dos sujeitos, o contato com a 

natureza, o prazer da ação educativa, pois, por ser um ambiente amplo, bem cuidado e 

arquitetonicamente planejado para o convívio comunitário, confere possibilidades de 

diversas experiências estéticas, ou seja, o movimento, a ação corporal, o encontro, as 

relações, os vínculos e a inspiração, estes são elementos essenciais que são constituídos, 

também, pelo espaço escolar.  

Essa ideia traz outro elemento estrutural: a perspectiva da Transformação no que 

concerne à formação de professores. O Círculo de Diálogos que acontecem na EPA de 

várias formas, tem nas assembleias a sua expressão mais nítida, é o dispositivo de 

exercício da cidadania, do diálogo enquanto modo de ser da autonomia coletiva. É a forma 

de construção do conhecimento e da realidade, por meio da práxis: ação-reflexão e do 
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trabalho pedagógico por pesquisas e projetos. É também parte essencial no trabalho de 

(trans)formação do educador, contudo, para se fazer tudo isso é necessário um espaço 

adequado, com ambiente amplo, saudável e recursos disponíveis. 

Uma vez que o espaço escolar favorece o bom convívio coletivo, o círculo de 

diálogo acontece como um traço cultural e uma expressão do modo de ser na EPA, isso 

implica outra das Categorias em que cheguei nesta pesquisa: a linguagem e o gesto, é no 

convívio coletivo onde se fazem necessários os gestos enquanto criação dos costumes, da 

cultura e dos modos de ser. O gesto de levantar a mão para pedir a palavra, ou o silêncio, 

diante do coletivo é utilizado nas assembleias, onde a linguagem também define o modo 

de ser, expressões como “um de nós”, ou usar um cartaz indicando “acho bom/não acho 

bom”, definem formas de utilizar a linguagem como elemento comum, como um 

combinado que é sempre reafirmado por consenso. 

Cumpre ressaltar que também as reuniões com as famílias, os conselhos e todos 

os grupos estruturais da organização da EPA exercem seus trabalhos também a partir dos 

círculos de diálogos, ademais, as comissões, os grupos de responsabilidade, o grupo da 

consolidação e o grupo que precisa de ajuda foram criados e legitimados nas assembleias. 

 Ainda no campo da linguagem, do gesto, mas agora num sentido mais corporal e 

corpo-a-corpo, destaco outro ponto fundamental da proposta pedagógica e do modo de 

ser da escola: os Valores, que fazem a ponte entre a linguagem e a ação, apontam as 

relações humanas como um aspecto essencial a ser observado, pois fazem parte do 

desenvolvimento do saber sensível e, portanto, formam a base de nossos processos de 

crescimento, físico, intelectual, emocional, sensível, autônomo, crítico, etc.  

Eis aqui a reciprocidade que encontrei entre a Educação Estética e a Educação 

Libertadora, ambas se refletem como necessárias para se pensar a Educação do século 

XXI. Numa sociedade preconceituosa e violenta como a nossa, a educação estética, a 

perspectiva sensível, se faz necessária. Precisamos ensinar e aprender a riqueza da 

diversidade, para que saibamos lidar com as diferenças. Numa sociedade injusta como a 

nossa, na qual se conquistam diversos avanços tecnológicos, mas ainda não acabamos 

com a fome, a miséria e a injustiça social, precisamos de uma Educação em que haja 

reciprocidade entre a Sensibilidade e a Liberdade, pois é preciso que nos libertemos do 

egoísmo para que o nosso desenvolvimento ético possa acompanhar e dialogar com o 

crescimento científico, precisamos nos libertar do império do mercado, que se coloca 

acima de todos os outros aspectos de nossas vidas. 
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Diante disso, creio poder dizer: a Educação Libertadora é Estética, ou deve ser, e 

vice e versa, em outras palavras: para que haja liberdade é preciso que haja também 

sensibilidade, num movimento constante e necessário, do mesmo jeito que, também, a 

sensibilidade precisa ser crítica, não pode ser cega. Em termos práticos: a questão da 

libertação, da opressão, da cidadania, da democracia, da autonomia, são, antes de tudo, 

questões da ação corporal, da atitude, da postura, da cultura, da corporeidade. Isso deve 

ser mais criticamente observado no campo da Educação nos dias de hoje. 

 A ação dinâmica é uma característica muito forte do modo de ser que observei ao 

conhecer a EPA, preciso ressaltá-la mais uma vez para dizer que vários dispositivos 

praticados nessa escola se modificam, são suspensos por um tempo, depois voltam a ser 

praticados, assim também, provavelmente, vai acontecer em relação ao que escrevi sobre 

a EPA neste trabalho, portanto, para destacar a estrutura desse fenômeno, que é tão 

mutável, preciso destacar a ação dinâmica da prática educativa como um aspecto 

também essencial, pois se trata de um processo que lida com transformações, 

flexibilidades e imprevisibilidades.  

Nesta pesquisa se destacaram alguns processos de movimento e mudanças do 

fenômeno observado: a questão da arte, que até o último contato que tive com a EPA, 

estava num processo de transformação, construção, reflexão e estabelecimento da arte 

enquanto algo mais integrado à vida, à experiência, ao espaço, talvez para que a arte possa 

surgir de dentro das pessoas e da escola e não venha “enlatada” de dentro pra fora. 

 Outro processo de mudança que se destacou em minhas observações foi a criação 

dos grupos da consolidação e o grupo que precisa de ajuda, foram medidas diretivas e 

temporárias que precisaram ser experimentadas em busca de melhorar o desenvolvimento 

e o aprendizado dos educandos. Há ainda um terceiro aspecto que se mostrou em processo 

de transformação na EPA, que é concernente à qualidade de vida dos educadores, segundo 

alguns deles a instituição está se organizando no sentido de diminuir a sobrecarga de 

trabalho que sofrem os educadores da EPA. Esse, ao meu ver, é o ponto mais crítico que 

percebi na experiência atual daquela escola, é um desafio que diz respeito ao princípio 

crítico da EPA, pois a instituição se coloca como crítica à educação bancária e à injustiça 

social, e também enquanto prática educativa transformadora da sociedade. 

Muita coisa vai mudando na história que vem escrevendo a EPA, pois o próprio 

modo de ser da instituição se dá em transformação, em diversos movimentos, na 

autopoiese que acontece no constante diálogo, na reflexão da realidade, na ação 

construtora do mundo, na relação com os outros e com o mundo.  
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Por ser algo tão diverso e complexo, conhecer a EPA, para mim, foi algo 

inesgotável, assim como é também o esforço de buscar diálogos e refletir acerca dessa 

experiência. Certa de que não cheguei a esgotar o tema estudado e nem mesmo as 

possibilidades de percepção que podem levantar essa pesquisa, finalizo-a com a sensação 

de inacabamento. Sem nenhuma pretensão de totalidade apresentei até agora o que 

encontrei enquanto estrutura do fenômeno, a partir do que empreendo uma reflexão crítica 

sobre o que percebi e faço um contraponto com alguns materiais recentes de divulgação 

da EPA26. 

 

Da Unicidade do Educando à autonomia do coletivo 

 

A Unicidade do Educando, ao meu ver, é o princípio fundamental que orienta o 

fazer pedagógico na EPA, pois garante o aspecto sensível da construção do conhecimento, 

que cada um possa conduzir e compreender o próprio processo de aprendizado, sem 

precisar competir ou se homogeneizar, ao contrário, esse entendimento está muito mais 

próximo do autoconhecimento e do desenvolvimento como um conjunto de 

potencialidades humanas intelectuais e emocionais, racionais e sensíveis. Portanto, 

confere aspectos estéticos ao processo sociopedagógico, uma vez que o ato de aprender 

considera os sonhos, as relações e as necessidades do sujeito, sejam elas corporais, 

emocionais, psicológicas, etc. 

É também a partir desse princípio que decorre a dimensão subjetiva do currículo 

e a compreensão que o desenvolvimento do educando se dá não apenas ao atingir as 

exigências curriculares nacionais, mas também ao desenvolver competências, atitudes e 

valores. Nesse processo se desenvolve a autonomia do educando para que seja possível 

haver também a autonomia do coletivo. 

 

Pensar e sentir a Educação Libertadora por uma reflexão sensível 

 

O Regimento Interno da EPA (2013) traz os objetivos dos núcleos de projetos, o 

último deles diz o seguinte: “[...] Oportunizar reflexões sobre a realidade social, 

                                                           
26 O site da instituição (http://projetoancora.org.br/escola.php?lang=port), o blog 

(http://projetoancorablog.blogspot.com.br/), o site do Innoveedu (http://innoveedu.org/pt/escola-do-

projeto-ancora), o relatório de atividades 2014/2015 (Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0B0YJb0CKg4u1S3BBWE5ERFpJY2s/view). 

 

http://projetoancora.org.br/escola.php?lang=port
http://projetoancorablog.blogspot.com.br/
http://innoveedu.org/pt/escola-do-projeto-ancora
http://innoveedu.org/pt/escola-do-projeto-ancora
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econômica e cultural existente, projetando a utopia da sociedade desejada” (EPA, 2013, 

p. 59). O que é tudo isso se não um saber estético? 

A liberdade e a autonomia em educação perpassam, necessariamente, o campo da 

estética e, portanto, do corpo e da sensibilidade, pois a prática pedagógica só é libertadora 

se for sensível, se os corpos forem livres e se eles construírem essa liberdade em suas 

relações e em seus movimentos. Só pode haver liberdade se os sujeitos do processo 

souberem de seus processos de desenvolvimento da autonomia. Só são livres, de fato, se 

se sentirem livres e expressarem isso em seus modos de vida, em suas relações, em seus 

movimentos e expressões corporais e culturais. 

O corpo é nosso instrumento de vida, ação e liberdade e aqui, nesta pesquisa, ele 

foi tomado em sua ação, ou seja, o corpo em movimento, em sua sensibilidade, em seu 

processo construtor de si e do mundo, inserido e encarnado e, portanto, o sujeito ativo, 

histórico, enquanto parte do todo.  

A corporeidade em Educação trata do ser conectado com os outros e com o 

ambiente, à percepção, ao entendimento e à construção do conhecimento, o corpo vivendo 

e buscando a sabedoria através da experiência, envolvendo sensibilidade e conhecimento 

como uma unidade, como saber sensível. Corporeidade é o corpo vivo em ação, sensível, 

criativo e crítico, esteja ele em repouso ou em movimento, inserido como parte da 

construção do conhecimento e não como um sujeito que se distancia e se separa do objeto 

para manipular e dominar, tal qual a atitude da ciência positivista moderna. 

 

Linguagem, gesto e corpo: a EPA e a Educação Libertadora 

 

Muitas vezes, coisas muito importantes acontecem por um simples gesto: receber 

ou recusar algo, por exemplo. A vida se dá no movimento e tudo o que é vivo é repleto 

de pensamentos, conhecimentos e mudanças. Um gesto pode definir os rumos de nossa 

cultura, o jeito que aprendemos, o jeito que nos relacionamos. Somos todos aprendizes e 

nossa corporeidade está cheia de significados que constroem o nosso modo de ser. 

 Ao buscar perceber a corporeidade como forma de enxergar o fenômeno 

educativo, descobri no corpo um importante desafio e ponto crítico desta pesquisa: a 

qualidade de vida do educador. Aqui devo afirmar, então, que, ao meu ver, essa questão 

é um referencial que precisa ser superado pela EPA, pois se trata da ressignificação do 

padrão que desvaloriza o professor em nossa sociedade, sobre isso também se faz 

necessário identificar referenciais, desconstruí-los e criar novas possibilidades.  
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Conforme já afirmei, os educadores da EPA trabalham muito, a rotina é cansativa 

e exige tempo, a maior parte dos profissionais da escola trabalham além dos seus horários 

de trabalho27. Além disso, levantar uma problemática acerca da qualidade de vida e da 

saúde desses educadores levanta também a questão: uma Educação Libertadora exige esse 

“heroísmo”? Esse nível de entrega e dedicação que sobrecarrega o educador? Sobre isso, 

cito a fala da Educadora 04: 

 

[...] se isso se mantém, ou se esse nível de dedicação ele for sempre, ele 

for um requisito para ter uma educação como essa, a Escola Projeto 

Âncora nunca vai deixar de ser uma bolha, né? E a intenção não é essa, 

né? Então, ah, uma educação transformadora ela só é possível com isso, 

isso e isso, poxa, então nunca vai ter a transformação da educação. Eu 

acho que como é inovador e tudo que é inédito exige pioneirismo e garra 

e tal. Então, isso é um sentimento de esperança comum eu percebo pra 

todo mundo, de que ‘ó, não tá legal, a condição de trabalho mesmo, né? 

Mas ela é um andaime [...] pra educação que queremos ter e ela envolve 

também a qualidade de vida do educador, né, e isso tá um pouquinho 

longe do que a gente gostaria que fosse. Então, acho que isso é 

importante de registrar, que estamos nesse momento, que se isso é 

necessário, só tá sendo possível com esse nível de dedicação, é... mas 

que ninguém assim se orgulha disso e que foi o que eu ouvi quando eu 

entrei aqui (Educadora 04, código 9.4, APÊNDICE C). 
 

Esse desafio é, portanto, uma contradição, pois é possível afirmar que uma 

Educação que acaba esgotando o educador não pode ser libertadora. Contudo, a todo 

momento, nesta pesquisa, foi afirmado o caráter dinâmico do fenômeno educacional em 

geral e, especialmente, da experiência da EPA. Por isso, questiono: uma Educação 

Libertadora é um sistema pronto, acabado, coerente e perfeito? Ou é um processo 

educativo em transformação, que lida constantemente com as suas próprias contradições? 

Para que eu diga se a educação que acontece na EPA é ou não libertadora eu teria 

que me posicionar quanto a isso. Ao meu ver, através desta pesquisa e de acordo com o 

nosso momento histórico, digo que a Educação Libertadora é um processo e que, no caso 

da EPA, esse desafio é consciente, objeto de reflexão por parte da equipe, uma questão a 

ser transformada no âmbito do fazer educativo da instituição. Isto é, portanto, uma 

problemática tratada criticamente pela maioria dos educadores. É um desafio a ser 

superado para que continuem o processo libertador em seu fazer pedagógico.  

Então, se Educação Libertadora é também o processo crítico, político e histórico 

de desenvolver a Educação, então a resposta é sim, a EPA pratica uma Educação 

                                                           
27 Ver: código 09.2 e 9.4, APÊNDICE C. 
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Libertadora. Porém, se a Educação Libertadora for um sistema perfeito, coerente e sem 

contradições, então digo que não, ainda não. 

Podemos ver no cotidiano da EPA dois elementos estéticos definidores do fazer 

educativo: o diálogo e o gesto de levantar o dedo indicador para pedir para falar ou pedir 

silêncio diante do grupo. Um princípio, um gesto, um valor. A toda hora é perguntado, 

questionado e refletido sobre tudo o que acontece, como tudo se relaciona com os valores 

basilares do projeto. Um gesto enquanto um reflexo de nossa subjetividade, resultado da 

construção coletiva da democracia, pois todos os anos em assembleia os valores são 

questionados e reafirmados, as regras estabelecidas em grupo e por consenso são os 

combinados que regem as ações do dia-a-dia da comunidade escolar. 

Os gestos são diversos, as posturas corporais para ensinar, dialogar, resolver 

conflitos (FIG. 38), as experimentações de círculos de diálogos com as crianças, a auto 

avaliação individual e coletiva, ou mesmo coletar pilhas usadas para a reciclagem e fazer 

isso em pequenos pontos de coleta em lugares estratégicos na escola (FIG. 12). São gestos 

que traduzem esse modo de ser comunitário e democrático dentro e fora da escola. 

 

 

Figura 38- Corporeidade na EPA.  
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Acima, à esquerda: atividade proposta pelo Educador 01 em que o grupo fazia um jogo com os 

braços para refletir sobre o trabalho em equipe. Acima, à direita um menino sentado em cima da 

árvore observando o Educador 01 conversando com um educando (ao fundo). Abaixo, à 

esquerda, um grupo de meninas fazendo massagem umas nas outras e abaixo, à direita, o 

educador se alonga com as educandas. 

Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora. 

 

A arte como gesto é um ponto que se mostra no diálogo que busco tecer a partir 

do Estudo de Caso na EPA, pois percebi na experiência vivida os seguintes 

questionamentos: como tornar a arte algo mais natural e livre? Como oferecer 

possibilidades, sem impor? Como possibilitar a sensibilidade, a criatividade e a inspiração 

dos educandos de forma respeitosa, sensível e não opressora?  

Percebi na EPA, através da observação de conversas informais e também nas 

entrevistas, um desejo de criar espaço para gerar a iniciativa, a busca, a responsabilidade, 

a autonomia e tudo isso está presente nas atividades artísticas, portanto, a ideia que se 

inicia na EPA é a de fazer do espaço da escola um centro cultural. A arte, assim como os 

vários outros processos, assume um crescimento constante e orgânico, um 

desenvolvimento a partir da experiência, da reflexão e da capacidade de aprender com as 

imprevisibilidades, com o cotidiano e a partir da curiosidade. A arte, então, segue o seu 

processo na EPA: o Circo vai e volta, um gesto nos ciclos, processos e transformações. 

 

Valores, relações humanas, diversidade, comunidade 

 

Ainda que não seja de forma consciente e clara, todo fazer educativo é baseado 

em valores. Se estes estão sendo ignorados ou negligenciados, provavelmente, a prática 

educativa está se baseando nos valores do sistema: a competitividade, o individualismo, 

a ganância e, portanto, a prática bancária. Na busca de uma Educação Libertadora não é 

aceitável, pois desconsiderar valores humanos torna a experiência humana vazia e, no 

campo da Educação, faz com que o fazer educativo se restrinja à mera reprodução dos 

padrões sociais opressores. 

Os valores, portanto, são dispositivos estéticos que definem várias das 

características do fazer educacional, por isso, é também algo decisivo para uma 

concepção libertadora em Educação. Esses valores devem ser pensados e definidos 

mediante um processo de diálogo coletivo daqueles que constituem a comunidade 

educativa. Esse trabalho faz parte do processo constante de transformação pessoal e 

coletivo que envolve os trabalhos de: identificar referenciais em nosso ser e em nossos 
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costumes, desconstruí-los e construir, de maneira crítica, novas referências que embasam 

o fazer educativo que corresponde com a sociedade atual. 

Os valores e os projetos das escolas não podem ser palavras vazias, apenas escritas 

e esquecidas. As atividades do cotidiano, as resoluções de conflitos, as reflexões, os 

estudos, tudo tem que ter relação com esses valores. É essencial que as regras criadas no 

coletivo valham para todos: que os profissionais da escola também reflitam e pratiquem 

os valores, isso cria possibilidades para gerar um clima de equipe, que fortalece as 

relações humanas, a criatividade e a coerência com os objetivos do projeto pedagógico, o 

que, segundo alguns educadores, caracteriza algo que é fundamental: acreditar na 

proposta28. 

Por meio de vários gestos a EPA ultrapassa os muros e a comunidade passa a ser 

um espaço de aprendizagem. Esse é um ponto fundamental sobre a EPA, que aqui foi 

abordado de forma indireta, pois não era o foco desta pesquisa, mas é preciso dizer que a 

EPA, com todas as características que aqui foram descritas, constitui um projeto de 

Comunidade de Aprendizagem. Trata-se de uma concepção de aprendizado que pressupõe 

o desenvolvimento da cidadania e de um processo que caracteriza uma comunidade por 

meio da união por valores. 

Na EPA isso acontece na medida em que ressignificam a relação educador-

educando, as formas de relações, de uso do espaço de aprendizagem, da gestão do tempo 

escolar, consideraram cada educando como único e desenvolvem planos individuais de 

aprendizagem que leve em consideração os interesses e sonhos dos educandos, tudo isso 

faz parte de um projeto educacional de Comunidade de Aprendizagem. 

Esta pesquisa me mostrou algo que deve ser ressaltado quando falamos de 

Educação Libertadora, Corporeidade e Educação Estética: é que mais importante do que 

a autonomia individual é a autonomia do coletivo29. Isso, novamente, implica uma ação 

corporal voltada para o encontro, a escuta, o diálogo, a busca e uma sensibilidade aberta 

à experiência, aos valores, à política e às relações humanas. Compreender a Educação 

enquanto ato cognoscente complexo, no qual nós e os nossos processos somos sujeitos 

constituidores, leva o presente diálogo para o campo da política, pois, nessa perspectiva 

de ver e fazer educação, há a percepção de que é preciso mudar a sociedade e isso é, 

inclusive, a motivação de muitos dos educadores da EPA30. 

                                                           
28 Ver: código 1.3.8, APÊNDICE C. 
29 Ver: código 8.6, APÊNDICE C. 
30 Ver: códigos 7.4, 8.6.3 e 1.4, APÊNDICE C. 
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É sabido que toda Educação é política, ainda que as pessoas que constituem o 

fazer educativo não o saibam conscientemente, mas essa dimensão, em Educação, 

permeia todos os níveis do processo sociopedagógico, por isso a Educação Libertadora é 

uma educação para a cidadania na cidadania, o fazer fazendo, o corpo em ação. O que é 

uma sociedade mais justa senão a Sociedade, o Estado e a Ciência a serviço das pessoas 

e do meio ambiente? Nossa sociedade ainda está na contramão de uma cultura sustentável, 

pois atualmente ainda privilegia o poder, a competição, a exploração e, por isso, a 

sociedade e a ciência ficam subordinados ao poder econômico, o que gera a maioria dos 

sofrimentos humanos. 

O fazer educativo da EPA é, pois, uma crítica à injustiça da sociedade atual e à 

educação bancária, pois rompe com a reprodução mecanicista da sociedade no ambiente 

escolar, os dispositivos pedagógicos desenvolvidos, elementos e práticas educacionais na 

EPA partem da reflexão crítica sobre a realidade, sobre os nossos condicionamentos, 

sobre a forma como a maioria de nós fomos “formados” e educados31 e para onde 

queremos ir.  

Percebo a experiência sensível, antes de tudo, na perspectiva das relações: o 

exercício de se colocar no lugar do outro, buscar sentir o que o outro sente, conhecer a 

história de cada um. Essa sensibilidade é necessária no trabalho crítico, porém, isso não 

pode ser ingenuidade, devemos estar, também, em busca de perceber, sentir, questionar e 

compreender o nosso mundo ao redor. A sensibilidade crítica é a disponibilidade de, ao 

sentir-se no lugar do outro, ao ser solidário com o outro, considerar a questão a ser 

transformada na sociedade, portanto, ela é também uma sensibilidade política no 

cotidiano. 

 

A (Trans)formação enquanto perspectiva e modalidade de “formação do professor” 

 

Muito embora haja diversas práticas educativas e posturas pedagógicas, sempre 

há um posicionamento político das instituições, ainda que as pessoas não sejam 

conscientes disso. É preciso ter claro que não existe educação politicamente neutra, ou 

ela está a serviço da liberdade ou da opressão. Esta pesquisa mostrou que nós, educadores, 

somos, antes de tudo, aprendizes e que, uma vez tendo sido formados em modelos 

                                                           
31 Ver: códigos 1.3.3, 1.3.4, 2.1, 2.4.1, 2.6.3, 3.6, 5.5, 5.6, 8.6, 8.6.1, APÊNDICE C; 2.3e, 2.3.1e, 2.6e, 

7.1e, 7.2e, 7.4e, 7.5e e 17.2E, APÊNDICE D. 
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tradicionais e bancários de educação, temos muito o que desconstruir no nosso modo de 

agir, sentir e de perceber os outros e o mundo. 

A relação educador-educando, que no contexto da educação bancária é hierárquica 

e autoritária, também vem sendo ressignificada no bojo das pedagogias alternativas 

(sensíveis, críticas, democráticas, libertadoras). Na EPA pude observar que essa relação 

é horizontal, embasada pelo respeito, pois o educador, e não só o educando, também está 

em posição de aprendiz, aprendendo através de experiências que se dão a partir da 

dialética entre participar ativamente e permitir que o outro participe, falar e escutar, numa 

colaboração coletiva que possibilita o desenvolvimento da sensibilidade e da autonomia 

de educandos e educadores, por meio da construção democrática do fazer pedagógico. 

Transformação, portanto, é transformar a nós mesmos, nossas formas de 

concebermos as relações com os outros, com os animais e com o ambiente. É transformar 

a escola, a comunidade e a política, sempre. Para pensar o sonho de tudo isso se espalhar 

pelas escolas, porém, é preciso pensar de forma crítica uma práxis de ações e reflexões 

num movimento muito grande. Concluir esta pesquisa me trouxe uma forte interrogação: 

como transformar a formação dos educadores rumo à perspectiva da transformação, ao 

pensamento crítico da prática educativa e da própria vida? Identificar os referenciais que 

temos, questioná-los, avaliá-los criticamente e buscar a mudança a partir dos caminhos 

indicados por essa constante reflexão, principalmente sobre a prática cotidiana, as nossas 

referências, as formas de nossas relações. 

É nesse movimento que, na EPA, cada um trabalha no desenvolvimento de sua 

própria autonomia e também da autonomia do coletivo. Porém, fico comigo buscando 

imaginar como isso pode se dar de uma forma mais geral e chegar às políticas públicas 

educacionais e às universidades? Como fazer a formação do educador abranger a 

perspectiva da transformação? Como os saberes da experiência podem se integrar mais 

às práticas e instituições educativas? Essas questões ultrapassam os limites desta 

pesquisa, porém a reflexão crítica contínua faz parte do processo de construção do 

conhecimento e da constatação de que a Educação não pode ser apenas uma exposição de 

conteúdos palavrescos e quantitativos. É preciso que os ambientes educativos se tornem 

democráticos, dialógicos, culturais e vivos.  

O fenômeno educativo é, antes de tudo, um movimento de corpos e quanto mais 

sensíveis e conscientes estão esses corpos, mais significados eles percebem em suas vidas, 

suas atividades e nos seus modos de ser, individual e coletivamente. A análise da 

sociedade contemporânea revela diversos referenciais, assim como também a reflexão 
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sobre a educação que tivemos e, obviamente, as questões do cotidiano, como estamos 

trabalhando no dia-a-dia, o que estamos aprendendo, os desafios, como nos relacionamos 

com os outros e com o mundo, para onde queremos ir e estamos indo. 

Precisamos refletir criticamente sobre nossos valores e práticas, pois é preciso 

fazer o movimento de liberdade de baixo para cima, e para começar das massas, a 

Educação é imprescindível, pois através dela cuidamos das futuras gerações, além de 

termos acesso às famílias e às comunidades. Não podemos permitir que o neoliberalismo 

mercantilize nossas instituições educacionais, pois elas são chaves fundamentais para a 

nossa democracia. 

É necessário desconstruir a estética neoliberal, do “emocionar” elitista e caminhar 

na direção da compreensão rumo à justiça social, à ética e à democracia. Isso se faz através 

do exercício da democracia, da educação na cidadania, na perspectiva crítica e sensível. 

Isso não irá partir dos neoliberais e dos políticos desumanos que defendem a privatização 

do sistema educacional, colocando a Educação na condição de mercadoria.  

A corporeidade enquanto corpo em ação no mundo; a prática da democracia, da 

cidadania, da liberdade e da transformação; a Educação Estética, enquanto sensibilidade 

e experiência estética e a Educação Libertadora, entendida como os conhecimentos e 

saberes sobre Educação deixados por Paulo Freire, assim como toda obra e trabalho que, 

de certa forma, continue o seu legado; estão criando condições para que seja viva a 

educação crítica, reflexiva, emancipatória, dialógica, a Pedagogia da Autonomia, do 

respeito, da democracia. 

É preciso tempo, espaço e saúde, para que nossos corpos possam construir a 

transformação do nosso modo de vida, para que sejamos livres. Sabendo que ao mesmo 

tempo em que adjetivamos e transformamos o mundo, somos também, adjetivados e 

transformados pelo mundo. Somos livres, ao mesmo tempo, condicionados e estamos 

sempre em movimento, pois tudo se dá na dinâmica do processo histórico. Precisamos 

buscar a consciência desse movimento, agir e refletir dialogicamente e constantemente.  

Conceber autonomia tanto quanto gerar vida: rios limpos, nascentes saudáveis e 

produtivas, florestas, biodiversidade e uma educação própria de cada lugar, com o jeito 

do povo, pela comunidade escolar, através do diálogo, do espírito de equipe e do 

sentimento de comunidade, movidos pelos valores daquelas pessoas, dos educandos, dos 

educadores, o movimento da autonomia coletiva, através do processo de desenvolvimento 

da autonomia de cada sujeito. 
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Vemos essas práticas, essa estética, na maioria das escolas, universidades e demais 

ambientes educacionais? Vemos amizade e companheirismo entre as pessoas? Os 

educadores trabalham em espírito de equipe? Ou são falsos uns com os outros? Os 

ambientes favorecem o encontro, a pesquisa, o diálogo, a transformação social, as 

autonomias individual e coletiva? Vemos qualidade de vida para as pessoas? Ou o que 

vemos são prédios divididos em muitas salas, com cadeiras enfileiradas, grupos 

fragmentados e pessoas individualistas? 

Não se pode ser ingênuo em relação aos desafios que esse tipo de prática exige, 

por isso é necessário que haja amizade, amor e respeito entre a equipe de profissionais, 

este é um ponto fundamental para que esse tipo de projeto seja possível. É necessário 

garantir qualidade de vida e bons salários para os educadores, o que ainda é uma meta 

utópica. De acordo com o que eu observei na EPA, a burocracia e a sustentabilidade dos 

projetos são também, sem dúvidas, fortes desafios. 

 

Uma premissa estética e material: é necessário um ambiente escolar adequado 

 

As escolas são espaços privilegiados para experimentar relações humanas 

libertadoras e sensíveis, pois são espaços comunitários e sociais por natureza, por isso são 

laboratórios da transformação social, do mundo melhor, da utopia. Dessa maneira, é 

preciso desconstruir e reconstruir a forma de se relacionar com o espaço escolar. A 

concepção de uma educação libertadora e sensível exige novas formas de lidar com o 

corpo e o espaço, é preciso enchê-lo de vida, ressignificar o convívio com o ambiente, 

pois ele delimita o que somos enquanto coletivo, por isso, cuidar do espaço escolar, fazer 

disso uma atividade pedagógica, trabalhar a responsabilidade de educadores e educandos 

a partir do uso do espaço e dos recursos, é cuidar do coletivo e criar um sentimento de 

comunidade. 

É preciso, literalmente, derrubar paredes, criar ambientes amplos onde o 

aprendizado possa se dar de diversas formas: em grupo, individualmente, por pesquisas, 

por projetos, através da ação, da intervenção no espaço, na comunidade, etc. É preciso 

que o espaço escolar ofereça um lugar para o encontro de todos, para o diálogo coletivo, 

para assembleias. É necessário que haja espaço para o corpo, para as artes e os esportes, 

para a contemplação e para a experiência estética, a escola deve ser cuidada, criada e 

recriada por todos, educandos, educadores, famílias, profissionais administrativos e de 
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serviços gerais. É preciso também valorizar os sonhos e a imaginação para projetar o 

mundo que queremos. 

O ambiente é um aspecto estético determinante, intimamente ligado aos nossos 

sentimentos e à nossa vida biológica; assim como o uso do tempo e do espaço no fazer 

educativo, pois a criação de um ambiente democrático se dá através da experiência, da 

transformação do espaço físico, da prática, do exercício, do compromisso, da 

responsabilidade, da flexibilidade, da compreensão, da sensibilidade, dos valores e do 

espírito de equipe. 

 

Palavras Finais 

 

Inacabamento. Essa pesquisa não poderia terminar com outra palavra, pois 

questionamentos e as interrogações não acabam aqui, o contato com o “mundo” EPA me 

abriu uma série de outras questões e reflexões, algumas de ordem profunda e outras mais 

práticas. O inacabamento dos movimentos da EPA, da Escola da Ponte e de tantas outras 

do Brasil e do mundo, que estão renovando o jeito de se fazer Educação.  

Esta pesquisa é a realização do desejo de estudar e participar de algumas linhas 

dessa história. Desejo este que é muito maior e que começou com a visão de alguém que 

apontou que a Educação é uma peça-chave na transformação das sociedades. Muitos já 

falaram, refletiram e escreveram sobre isso e hoje somos a consequência e continuidade 

de uma série de movimentos, continuando experiências, através de novas possibilidades 

vividas e, assim, vamos construindo a Educação do século XXI. 

Finalizo este trabalho com a ideia de inconclusão e movimento, creio que aprendi 

o quanto a sensibilidade é importante no contexto escolar e vi o quanto isso faltou para 

mim, tanto na escola como também na família, e isso porque eu estudei em uma das 

“melhores” escolas da cidade e sempre tive uma família maravilhosa e amorosa. Porém, 

quando a sensibilidade não é tomada como um elemento fundamental de nós mesmos, se 

negligencia a base de todo o desenvolvimento da criança: a perspectiva emocional. Minha 

escola não era preparada para isso e a minha família também não. 

Por meio desse estudo, afirmo que para termos um mundo mais saudável e uma 

sociedade mais justa se faz necessário que a Educação Estética, enquanto caminho de 

desenvolvimento da sensibilidade das pessoas, seja considerada basilar em toda educação 

e, portanto, um critério qualitativo, pois os nossos sentimentos são o fundamento de tudo 

o que somos.  
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Por fim, finalizo este trabalho com o sentimento de inconclusão, com o 

pensamento vasto e um pouco mais experiente, com o corpo em movimento, sempre em 

busca de mais sentimentos, emoções, ações, reflexões, relações, diálogos, História, 

dialética, tudo sempre a caminho de um sonho que, eu sei, é coletivo: construir a educação 

para o presente, coerente com a sociedade, com os acontecimentos contemporâneos e, 

sobretudo, com os sonhos dos educandos. 
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APÊNDICE A - Entrevista padrão para os educadores 

 

- Fale-me sobre a EPA (O que é e o que significa para você); 

- Como se dá a formação do educador? Como se prepara o novo educador na EPA? 

- Agora eu vou falar algumas palavras e expressões e peço que me fale sobre estes 

temas no contexto da EPA: 

 Agir corporal; 

 Racionalidade; 

 Arte; 

 Afetividade; 

 Espiritualidade; 

 Autonomia/heteronomia; 

- Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar ou acha importante ressaltar? 
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APÊNDICE B - Entrevista padrão para os educandos 

 

- Qual a sua idade, desde quando você está aqui na EPA, em qual núcleo você está 

agora? 

- Fale-me sobre a EPA (O que é e o que significa para você); 

- O que você faz aqui na EPA? 

- De quais oficinas você participa? 

- O que você aprende na EPA? 

- Você faz artes aqui? Quais? 

- Qual a diferença da EPA em relação às outras escolas? 

- Você participa das assembleias? Como é? 

- Você já foi para o grupo de ajuda/consolidação? Por que? (Grupo de ajuda para as 

crianças do núcleo da iniciação e consolidação para as crianças do núcleo de 

desenvolvimento) 

- O aprendeu no grupo de ajuda/consolidação? 

- Qual a diferença de quem está no grupo de ajuda/consolidação e quem não está? 

- Agora eu vou falar algumas palavras e expressões e você me diz o que vem na sua 

cabeça em relação à EPA: 

 Corpo (Como você sente o seu corpo aqui na EPA?); 

 Arte; 

 Afetividade; 

 Espiritualidade; 

 Autonomia; 

- Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar ou acha importante ressaltar? 
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APÊNCICE C - ANÁLISE IDEOGRÁFICA DOS DADOS DAS ENTREVISTAS COM OS EDUCADORES DA EPA: 

 

1. Fale-me sobre a EPA (O que é e o que significa para você); 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Asserções /Explicitações Unidades 

Nucleares 

1.1 Educador 

01 - 

20.07.2015 

[...] é uma proposta de alternativa, é uma proposta alternativa 

de relação humana, de meio pra se alcançar isso, de processo, 

de ideal de processo, não um ideal de resultado, mas um ideal 

de processo, que move... do que eu tenho consciência, tudo... 

de tudo que existe, todos os âmbitos, todas as esferas da vida, 

todas as esferas subjetivas de cada ser, que a escola se propõe, 

do que a escola é, do que a escola tá sendo, é isso, um pouco 

essa dimensão pra mim. 

O educador se refere à EPA como um jeito diferente 

de se relacionar, um processo para possibilitar novas 

formas de relação com os outros e com o espaço, por 

isso é um ideal de processo, pois a relação se constrói 

no relacionar-se, é um processo diverso, complexo e 

subjetivo. Portanto, para o educador, o que a escola 

é passa por todas as esferas da vida e pela 

subjetividade de cada ser. 

Explicitações da pesquisadora: 

Uma alternativa diante da sociedade opressora. O 

Educador 01 fala sobre relação humana, que é onde 

se dá a opressão ou a libertação. É no processo de 

convívio entre as pessoas que é possível estabelecer 

experiências de desenvolvimento da autonomia e, 

portanto, de uma prática educativa libertadora. Só é 

possível viver a liberdade ou a opressão por meio das 

relações com os outros e com o mundo. 

Alternativa/

Relações 

humanas/ 

Subjetivida

de/Experiê

ncia na 

EPA/ Ideal 

de 

processo/ 

Tempo e 

espaço / 

Subjetivida

de 

1.2 Educadora 

02 - 

18.06.2015 

Eu escolhi trabalhar no Âncora primeiro pela proposta da 

comunidade de aprendizagem. O Âncora tem essa proposta da 

educação não um espaço murado, que as aprendizagens 

aconteçam no espaço em que se vive e que isso visa, na 

verdade, uma transformação na sociedade, é um trabalho pra 

que a gente consiga, através da educação, mudar, melhorar 

A EPA compreende a educação no âmbito da ideia 

de comunidade de aprendizagem, ou seja, não só a 

escola, mas também pessoas e outros espaços da 

comunidade têm potencial educador (EPA, 2013, p. 

09). A educadora afirma que a EPA pretende, a partir 

de sua prática educativa, conceber possibilidades 

Experiência 

na 

EPA/Comu

nidade de 

aprendizag

em/Valores
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algumas coisas na sociedade, então, pra mim, a educação é só 

um pretexto, né? Pro Âncora também, o que se visa é uma 

sociedade mais fraterna, mais justa, mais solidaria, que as 

pessoas se responsabilizem pelo entorno... é isso. 

para criar uma sociedade mais justa, fraterna, 

solidária e cidadãos mais responsáveis. 

/ Criação 

de uma 

sociedade 

mais justa 

através da 

educação / 

Transforma

ção na 

sociedade 

1.3 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

Espaço pra oportunidade, rever meus conceitos... trabalhar o 

não julgar, quebrar essa forma de ver o outro a partir do que 

eu acho do outro, sabe? Eu preciso entender o outro do jeito 

que ele é, né? Então o Âncora dá essa possibilidade. Isso é uma 

possibilidade. 

A EPA é um ambiente que oportuniza “rever 

conceitos” e preconceitos. O modo de ser coletivo 

inspirado em valores que são conhecidos e refletidos 

por todos cotidianamente, abrindo espaço para o 

respeito à diversidade e ao jeito de ser de cada um. 

Explicitações da pesquisadora: 

Há uma educação que respeita a unicidade de cada 

educando (EPA. 2013. P. 23), por isso cada um pode 

ser o que é. A partir disso o educador destaca que 

nesse ambiente é possível trabalhar o não julgar e 

assim aprofundar a percepção na tarefa de conhecer 

o outro. 

Relações 

humanas/P

ercepção do 

outro/Valor

es/Unicidad

e do 

educando/ 

auto 

conhecime

nto 

1.3.1 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

[...] a gente tá num caminho difícil e tortuoso, porque criar, não 

vou falar criar, renovar uma maneira de se trabalhar com 

educação é muito difícil, é igual querer falar que inventou a 

roda, né? Então eu acredito que o Âncora tá criando uma 

possibilidade de estar num espaço onde as pessoas possam ser 

mais, essa é a minha visão no geral, [...]. 

O Educador 03 afirma do desafio de se buscar 

trabalhar para renovar a maneira de fazer educação. 

Ressalta que na EPA eles não estão exatamente 

criando algo novo, mas renovando a forma de 

educar. Ele acredita que a EPA oferece a 

oportunidade de se criar um espaço onde as pessoas 

possam ser mais. 

Explicitações da pesquisadora: 

É preciso muito esforço por parte de todos que 

trabalham na EPA, são muitas horas de trabalho em 

um ambiente muito dinâmico, isso exige muita 

atenção e dedicação. Há um trabalho constante de 

Experiência 

na EPA/ 

Corporeida

de/Mudanç

as/Valores/ 

Ser mais/ 

Renovar a 

maneira de 

fazer 

educação/ 

Espaço 
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reflexão e repensar das ações educativas e, por isso, 

há também mudanças constantes. Porém, é um 

ambiente em que se respeita as diferenças, por isso 

cada um pode ser o que é. 

 

/Ambiente 

escolar 

1.3.2 

 

Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

Ser mais é um espaço que eu possa potencializar o que eu 

tenho de melhor, na primeira visão, às vezes, isso de melhor 

que eu tenho pode ser visto como pior, né? E aí tá a sacada que 

o educador Âncora, eu, né? Ele precisa a cada dia revolucionar 

a própria vida, que quando eu mudo, né? Eu mudo meu jeito 

de ver e de pensar, eu influencio o outro, né? E aí eu vou 

mudar, vou melhorar, pra justamente enxergar o outro como 

ele é. 

Ser mais é a possibilidade de ser o que se é, de se 

conhecer e descobrir o que há de melhor em si, de 

um olhar sensível para enxergar as potencialidades 

de cada indivíduo. Para ter esse olhar sensível o 

educador deve revolucionar a si mesmo 

constantemente e observar o próprio processo. Ao 

ser capaz de mudar o próprio jeito de ver e pensar, o 

educador pode influenciar o outro. Mudar e melhorar 

a si mesmo permite perceber e enxergar o outro 

como ele é. 

Explicitações da pesquisadora: 

Muitas vezes a potencialidade se manifesta através 

de um comportamento que pode até ser interpretado 

como negativo. 

O Educador 03 fala sobre “ser mais” e essa é uma 

expressão célebre de Paulo Freire que se refere ao 

processo de humanização e da afirmação dos seres 

humanos como pessoas, “seres para si”.  (FREIRE, 

2014, p. 40 e 41). 

Relações 

humanas/M

udança/Ser 

mais/ Paulo 

Freire 

1.3.3 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

[...] na educação que a gente bem conhece: eu mando, você 

obedece, né? E por isso que ninguém se potencializa, é, não é 

empoderamento, é...  abuso de autoridade, sei lá, mas na minha 

cabeça é assim, você abusa de um poder que é esse poder 

status, sei lá como você vai colocar isso aí, do ser professor, 

ser educador, ser diretor, ser coordenador, ser o que seja, né? 

Pra querer passar por cima do outro, porque essa educação que 

a gente vê por aí é isso, né? 

Na educação bancária formam-se sujeitos para 

obedecer e, por isso, incapazes de se 

potencializarem, não há empoderamento, mas 

obediência e abuso de autoridade. Não há espaço 

para ser mais. Esse tipo de educação reproduz os 

abusos de poder que vemos na sociedade opressora 

que valoriza o status que oportuniza que o mais forte 

domine e subjugue o mais fraco. 

Explicitações da pesquisadora: 

Educação 

bancária/So

ciedade/Op

ressão/ 

Autoridade

-

autoritaris

mo / 

Estética 
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Na educação tradicional, bancária e 

homogeneizadora não há criação, pois a forma de se 

utilizar o tempo e o espaço já estão dadas e prontas, 

também não há diálogo e nem democracia. Freire 

(1996) diz que: “O caminho autoritário já é em si 

uma contravenção à natureza inquietamente 

indagadora, buscadora, de homens e mulheres que se 

perdem ao perderem a liberdade” (p. 132). Portanto 

impedir ou controlar a criatividade é impossibilitar 

também a liberdade. Freire  

1.3.4 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

[...] é muito difícil se trabalhar em qualquer sistema 

educacional em que você não pode ser mais e o mais é que eu 

poder revolucionar minha vida. Como é que eu vou 

revolucionar minha vida com cinquenta crianças num espaço 

confinado, apertado, com calor, com frio ou com fome, onde 

eu não posso fazer nada, porque eu não tenho nada à 

disposição, a única coisa que eu tenho é a fala, e se eu me 

manifesto culturalmente eu ainda passo pelo errado, marginal, 

sabe essas coisas? E ainda tem essas coisas, eu não tô nem 

falando dessa movimentação cultural. Eu tô aqui só dando um 

esboço, eu acho, do quê que é. 

O Educador coloca a dificuldade de se trabalhar num 

sistema educacional onde você não pode dar e nem 

ser o melhor de si, ou seja, ser mais. Na maioria das 

escolas há excesso de estudantes, falta de espaço, 

qualidade de vida e recursos, por isso o educador fica 

impossibilitado de fazer diversas coisas, ele pode 

muito pouco, pois só tem a fala e, mesmo assim, 

corre o risco de ser marginalizado quando se 

manifesta culturalmente. 

Explicitações da pesquisadora: 

Não é possível revolucionar num sistema 

educacional opressor e bancário. Não é possível 

revolucionar a própria vida, pois as condições do 

sistema tradicional não permitem, só oprimem. O 

espaço escolar é precário, não há recursos, não há 

espaço para a manifestação cultural ou para qualquer 

tipo de superação. 

“Essa busca do ser mais, porém, não pode realizar-

se no isolamento, no individualismo, mas na 

comunhão, na solidariedade dos existires, daí que 

seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre 

opressores e oprimidos” (FREIRE, 2014, P. 105). 

Educação 

bancária/ 

Opressão/ 

Ambiente 

escolar/ Ser 

Mais/ 

Estética 
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1.3.5 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

[E quando você fala assim: eu mando você obedece, foi uma 

forma que você exemplificou a educação da maioria, né?  O 

que tá aí na sociedade. E como seria aqui no Âncora essa 

relação?] Difícil... [Se não é eu mando e você obedece o que 

é?] 

Sabe o que eu lembrei? Sabe aquele comercial ‘Fala que eu te 

escuto’ [Sim] da igreja? [Aqui é assim, risos] Só isso: fala que 

eu te escuto e a partir daí é que eu tento fazer, é que eu vejo, 

vou tentar te ajudar a se criar um diálogo e as relações 

melhorarem, porque se eu não crio relação -  até te contei da 

menina lá, né? Da Educanda 05 lá – se eu não crio uma relação 

com o outro, vou passar 15 anos trabalhando num lugar e eu 

não vou nem saber o nome do outro. 

A escuta sensível é fundamental para se estabelecer 

o diálogo verdadeiro e melhorar a qualidade das 

relações, pois se as pessoas não criam relações elas 

não se conhecem e, portanto, não se estabelece o 

desenvolvimento e a aprendizagem. 

Explicitações da pesquisadora: 

Ao invés do simples autoritarismo da educação 

bancária, na Educação Libertadora há escuta e 

diálogo, nesse tipo de postura pedagógica, ainda que 

o educador exerça a sua autoridade, ele escuta o 

outro, pois reconhece cada ser e por isso suas 

atitudes não são padronizadas, mas são concebidas 

de acordo com a necessidade de cada momento. O 

diálogo é indispensável para se estabelecer boas 

relações e a educação libertadora e criativa acontece 

a partir do respeito e dos vínculos verdadeiros. 
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1.3.6 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

Agora quando eu quero criar relação com o outro, quando eu 

tô me expandindo, tô revolucionando, tô até dançando, coisa 

que eu nunca pensei em dançar, por exemplo, sei lá, tô 

misturando tudo, né? Tô lembrando... Quando a gente vê que 

o outro tá tendo oportunidade de se expressar, de falar, mesmo 

a gente sabendo que naquele momento, naquele contexto, 

aquela pessoa deu um vacilo, mas ela se sente ouvida, né? 

Você deu atenção pra figura, ela vai dizer ‘nossa, que legal’, 

aí ela começa a repensar que a sacada é eu pensar nas minhas 

atitudes, né? Nas minhas reações, não são só as ações, porque 

a minha reação normal qual é o exemplo de alguma criança, 

sei lá, que a gente tem por aí? Resolver na base da porrada, 

essa é uma reação, não é ação dela, porque ela teve um 

estímulo aí externo que provocou a reação dela, e o que é que 

a gente procura? Que eu tento procurar? Eu tento procurar. 

Fazer com que ela pense. A reação dela agora tem que ser 

Criar relação com o outro é se expandir e 

revolucionar, porque se torna possível viver um 

pouco do mundo do outro. O Educador 03, através 

de seu trabalho com uma educanda, passou até a 

danças, coisa que ele não fazia antes. 

Ele destaca a importância de que dar oportunidade 

de o outro se expressar, mesmo se a pessoa cometeu 

algum erro. Se a pessoa se sente ouvida ela pode 

repensar as próprias atitudes, as reações que, na 

maioria das vezes, é de violência. O que o educador 

procura é fazer com que o educando pense e crie uma 

reação mais amorosa consigo mesmo e com os 

outros. 

Explicitações da pesquisadora: 

Estar aberto para criar relações humanas verdadeiras 

é revolucionar-se, expandir-se e isso é uma forma de 

Relações 

humanas/D

iálogo, 

Transforma
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Expressão/ 
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outra, ela tem que criar uma reação mais amorosa com ela, pra 

ter com o outro, né? 

ser, é uma postura corporal, é o corpo em ação ao 

acompanhar, ao escutar, ao se expressar e permitir 

que o outro se expresse, pois a relação humana é 

troca constante, é fazer-se a si mesmo no convívio 

com os outros e com o ambiente. Portanto, num 

ambiente educacional libertador, mesmo a pessoa 

que cometeu um erro deve ser ouvida, pois é a partir 

disso que se torna possível repensar a própria atitude, 

o diálogo e a escuta sensível são essenciais à postura 

crítica. Pois quando a relação educacional se resume 

ao autoritarismo, ao mais forte que se impõe ao mais 

fraco, não há ação verdadeira, o que acontece é o 

automatismo da violência, da competição e do 

autoritarismo, não há ação, mas a reação gerada pelo 

ambiente opressor. Quando há escuta e diálogo há 

pensamento crítico, há conscientização e assim a 

possibilidade de autovalorização, autoestima, amor 

por si mesmo e, portanto, amor e respeito pelo outro.  

1.3.7 Educador 

03 - 

17.06.2015 

 

Eu aprendi assim: o mestre cantava a gente canta, ele anda, a 

gente anda, mas não é uma imposição de poder, é um 

aprendizado e depois o mestre, como é que ele te esquece? Ele 

te deixa, tu vai ter a tua autonomia, quando ele ver que tá 

demais, ele vai procurar um jeito, sei lá qual, de te inserir no 

movimento de novo. 

O educador relata como foi a seu aprendizado nas 

experiências de cultura popular. O mestre é uma 

referência para o aprendiz e não alguém que impõe 

poder, ele dá exemplo e espaço para a autonomia do 

aprendiz ao mesmo tempo em que se responsabiliza 

e auxilia no aprendizado. 

Explicitações da pesquisadora: 

Um movimento de liberdade e responsabilidade, 

onde a relação e a experiência são fundamentais. O 

mestre ensina, antes de tudo, pelo exemplo, mas ele 

também aprende com a experiência, ele ensina o que 

faz, mediatizado pelo mundo com os demais. 

Experiência
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1.3.8 Educador 

03 - 

17.06.2015 

[...] e um ponto principal pra saber se funciona bem o Âncora 

é acreditar na proposta, se eu não acredito na proposta as coisas 

vão caminhar tudo ao contrário, vai ser aquilo que eu penso 

Um critério para que a EPA prospere é que os 

educadores acreditem na proposta. Se não há 

Experiência 

na EPA / 

Relações 
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 não é o que eu falo e não é o que eu faço, ou o contrário, a 

ordem aí pode ser diferenciada. 

coerência, há contradição, fala, ação e pensamento 

devem fazer sentido, ter coerência. 

Explicitações da pesquisadora: 

Uma proposta pedagógica, cuja meta é o 

desenvolvimento da autonomia de educadores e 

educandos, precisa de muita energia, por isso é 

fundamental que os educadores acreditem na 

proposta. O projeto é construído nas relações e nos 

diálogos, portanto é preciso haver uma coerência 

entre pensamento, fala e ação. 

humanas/ 

Linguagem

/ 

Coerência/ 

Equipe/ 

Acreditar 

na proposta 

1.4 Educadora 

04 - 

20.07.2015 

A EPA pra mim é uma sementinha de transformação. [...] no 

sentido de que tenta a mudança [...]. 

Através da metáfora da semente, a Educadora 04, 

expressou a ideia de transformação da sociedade e 

do papel da educação para as mudanças. 

Explicitações da pesquisadora: 

A EPA é uma pequena experiência que permite um 

movimento de mudança contextualizado, ou seja, é 

possível experimentar ações de liberdade, 

sensibilidade e democracia no âmbito escolar. 

Aspectos dos quais a sociedade necessita para ser 

mais justa. 

Experiência 

na 
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1.5 Educadora 

05 – 

19.06.2015 

 

O que é o Âncora? Hoje o Âncora representa uma opção de 

vida. É uma reelaboração das práticas que eu venho 

desenvolvendo ao longo da minha carreira, como educadora e 

também como pessoa, né? O Âncora hoje é tudo, menos 

trabalho, é quase que uma filosofia de vida. 

Para a Educadora a EPA é uma escolha, uma opção 

de vida, onde ela reelabora as práticas educativas 

que desenvolveu ao longo se sua carreira. Para ela é 

uma filosofia de vida. 

Explicitações da pesquisadora: 

Para educadores visionários e libertadores a EPA é, 

além de um trabalho, um espaço da práxis. É onde o 

profissional encontra possibilidade de viver a 

prática de sua filosofia de vida. 

Formação 

dos 

educadores/ 

Práxis/ 

Filosofia de 

vida 

 

1.6 Educadora 

06 – 

20.07.2014 

A EPA é tudo aquilo contrário ao que você conhece de escola, 

é um espaço de aprendizagem, é um espaço em que todas as 

pessoas que estão dentro dele, ou que passam por ele, todas 

essas pessoas são aprendizes, todos nós somos aprendizes aqui 

A EPA é diferente das outras escolas, pois é um 

espaço onde todos são aprendizes, onde se aprende a 

viver na diversidade, na autonomia, a considerar as 

múltiplas formas de relação humana. É vida 
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dentro, é um espaço onde a gente aprende a viver na 

diversidade, a gente aprende a viver na autonomia, a gente 

aprende a considerar de múltiplas formas o que é a relação 

humana, como é que se dá a relação humana, então aqui dentro 

você é aprendiz o tempo todo, nunca existe um dia igual ao 

outro, nunca existe um momento igual ao outro. [...] é vida 

pulsando. [...] Aqui dentro eu vejo realmente a educação 

acontecer, [...] de fato as pessoas evoluírem, [...] um resgate de 

valores que são até considerados perdidos na nossa sociedade, 

[...] todas as possibilidades de tudo que se possa imaginar em 

termos de viver, de conviver, do fazer, do conhecer... eu 

percebo que dentro desse espaço e fora dele, porque a gente 

não considera a escola só dentro desses muros, eu vejo todas 

as possibilidades [...], não há limite, a aprendizagem aqui é de 

âmbito da infinitude. 

pulsando, não há um dia igual ao outro e são todos 

aprendizes. 

A Educadora 06 diz que vê a educação acontecer de 

verdade na EPA, pois ela percebe que as pessoas 

evoluem. Ela ressalta a importância do resgate de 

valores humanos e diz que ali há todas as 

possibilidades em termo de viver, conviver, fazer, 

conhecer. Ela diz que a aprendizagem na EPA é do 

âmbito da infinitude, não apenas dentro da escola, 

mas para além dos muros, pois o espaço de 

aprendizagem se expande para a comunidade. 

Explicitações da pesquisadora: 

É importante compreender a diferença entre a EPA e 

as demais escolas, pois não se resume a uma relação 

em que o professor deve ensinar ao aluno. A 

compreensão da EPA parte do próprio ambiente, 

entendido como um espaço de aprendizagem, onde 

todos que estão ali, adultos e crianças, estão 

aprendendo a viver na diversidade, na autonomia e 

nas múltiplas formas que assumem as relações 

humanas. A dinâmica do ambiente da escola permite 

que o tempo e o espaço sejam vividos também de 

maneira diversa, pois a rotina é mais ampla do que o 

que conhecemos nas escolas convencionais. Uma 

vez que cada educando tem o seu planejamento, as 

atividades não são padrões para todos e isso cria um 

constante movimento nos espaços, uma prática 

educativa viva, onde o movimento humano e a 

natureza se expressam numa única dinâmica: a vida. 

Nessa dinâmica acontece a educação e esta não se 

resume apenas à absorção de conteúdos, mas passa 

pela amplitude da experiência de vida. O 

aprendizado passa pelas relações humanas, pelo uso 
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do espaço e tempo, pela experiência do corpo e, 

sobretudo, pelo resgate de valores humanos que são 

vividos no convívio, no fazer, no conhecer, na 

reflexão, etc.  

 

2. Como se dá a formação do educador? Como se prepara o novo educador na EPA? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

2.1 Educador 

01 - 

20.07.2015 

A formação do educador se dá... eu percebo que ela 

se dá numa premissa, em algumas premissas, uma 

delas é de que a nossa educação, a nossa formação, é 

ruim, é deficiente, foi falha, estamos incompletos, 

somos todos esburacados e por isso precisamos de 

uma, de uma alternativa, de um outro modo de 

conceber a educação. Essa é uma premissa. 

A outra premissa é de formação, é estar disposto a se 

mudar, estar disposto a se transformar, isso quer 

dizer, estar disposto a sentir angustia, estar disposto 

a sofrer, estar disposto a ter frustração, assim como 

estar disposto a apreciar sucesso, a apreciar relações, 

a vivenciar e gostar de um risco. Não sei por 

enquanto tem outro pressuposto, mas eu acho que 

esses são bem essenciais para a formação. A partir 

disso, eu acho que é saber escutar e estar muito 

perceptivo com o outro, independente do que seja, 

quanto mais habilidade de escuta, mais repertório de 

atuação, é, maior, mais efetivo, mais coerente, mais 

eficiente vão ser as intervenções, vai ser o processo 

educativo, vai ser a consciência, a tomada de 

consciência, o domínio da, dessa arte, né? Muita 

Ao refletir sobre a formação dos educadores o Educador 01 

parte de duas premissas: a primeira é a de que a educação e 

formação que tivemos é ruim e falha, portanto somos todos 

“esburacados” e por isso precisamos de um outro modo de 

conceber a educação. 

A outra premissa é a de que é necessário estar disposto a se 

transformar e isso implica sofrimento, frustração, angústia, 

mas também sucesso. 

Explicitações da pesquisadora: 

O Educador se refere à formação, não capacitação no uso de 

técnicas e saberes pedagógicos, mas como transformação, pois 

a formação que recebemos se deu no âmbito de uma educação 

bancária e, por isso, a formação na EPA deve se dá no sentido 

de transformação, ou seja, deve ser libertadora e um constante 

trabalho para que transformar os padrões bancários e 

opressores em práticas libertadoras, sensíveis, democráticas e 

que possibilitem o desenvolvimento da autonomia. Isso exige 

saber sensível porque é preciso estar perceptivo em relação aos 

outros e saber escutar, esta é uma habilidade de amplia o 

repertório de atuação do educador, quanto mais escuta mais 

eficiência e coerência nas intervenções do educador, no 

processo educativo, na tomada de consciência, na arte de 
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gente fala que é arte de educar, não sei se é arte, mas 

enfim. E aí a formação se dá nisso, para mim se dá 

nos problemas que vão aparecendo na relação e que 

você, no teu papel de educador, que tem que tá muito 

claro qual é, vai buscar alternativas pra poder 

resolver esse problema, dentro das perspectivas, 

dentro do perfil do educador, dentro dos valores do 

projeto, dentro do que é o projeto, como profissional 

você vai encontrar as soluções e aí é óbvio que não é 

sozinho, é junto com os outros, na relação mesmo 

com outras pessoas. 

educar. A formação se dá na dinâmica do cotidiano, nos 

problemas que surgem nas relações e na busca de alternativas 

para resolver esses problemas. Dessa forma fica claro o perfil 

do educador dentro dos valores do projeto, o profissional 

encontra as soluções junto com os outros, nas relações com as 

outras pessoas. 

2.1.1 Educador 

01 - 

20.07.2015 

Eu acho que a gente tá aprendendo a fazer essas 

segundas-feiras, é, é o que seria formatador, 

unificador, homogeneizante da nossa prática, que é 

muito importante quando a gente fala de equipe e 

fala de projeto, é importante que a gente tenha uma 

voz comum, que a gente saiba. E eu acho que ainda 

tá servindo pra isso as nossas segundas-feiras, tá 

servindo pra gente dar um tom comum nas nossas 

práticas, pra gente estabelecer intervenções comuns, 

com direções, é claro que cada um vai fazer de uma 

maneira, vai ter uma característica, vai ter um 

aspecto, vai ter uma qualidade, mas uma coisa tem 

que ser comum, que é o posicionamento pro projeto 

e para aquilo que a gente quer alcançar, isso eu acho 

que as segundas-feiras está servindo pra gente dar os 

combinados, eu acho que esse é o processo, eu 

visualizo que depois que a gente saturar e isso ficar 

claro pra equipe o que é que isso, o momento de... 

você tá chamando de momento de formação, eu acho 

que ele vai ganhar mais sutileza e as discussões vão 

ficar mais aprofundadas, eu acho que a gente ainda 

não consegue fazer discussões muito aprofundadas 

O educador se refere às assembleias da equipe que acontecem 

nas segundas-feiras e diz que é um momento para unificar as 

práticas, para criar o sentido do projeto, uma voz comum. 

Dessa forma é possível estabelecer intervenções comuns. Cada 

um age da sua maneira, mas é preciso que tenha algo em 

comum: o posicionamento pro projeto e para aquilo que a 

equipe quer alcançar. Nessas assembleias os educadores 

divulgam os combinados que fizeram com as crianças ou com 

os outros educadores. 

O Educador 01 acredita que essas assembleias devem ainda 

amadurecer e o momento de formação vai ganhar mais sutileza 

e será possível aprofundar as discussões. Ele dia que a equipe 

conseguiu um avanço quanto a isso no mês passado e cita o 

temas que foi estudado: metodologia de pesquisa. 

Explicitações da pesquisadora: 

A formação/transformação dos educadores que acontece na 

EPA é vivida na dinâmica do dia-a-dia, mas há algumas 

reuniões entre os educadores que definem alguns momentos de 

reflexão e ação, dentre os quais: os encontros do Conselho de 

Projetos, as reuniões de equipe e as assembleias que ocorrem 

nas segundas-feiras. Todos os profissionais da escola 

participam desta última e também voluntários e visitantes. Na 
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sobre os temas, estamos aprendendo, mas mês 

passado a gente deu um passo muito importante 

nisso, na discussão de metodologia de pesquisa, 

essas coisas, mas a gente ainda tem um chão pra 

aprender, eu sinto isso, porque eu acho que é o 

processo. 

fala do Educador 01 esses encontros são momentos para, 

através do diálogo, criar alguma homogeneidade entre a 

equipe, uma voz e postura comuns nas práticas. A intenção não 

é padronizar, mas criar uma direção, um posicionamento no 

projeto, pois cada um vai fazer do seu jeito, mas os objetivos 

são os mesmos. São nessas assembleias que surgem os 

“combinados”, ou seja, pequenas regras que a equipe firma 

entre si e também com as crianças. O Educador 01 acredita que 

essa característica da assembleia das segundas-feiras é um 

momento, quando essa postura comum estiver mais 

consolidada ele acredita que esse momento de formação terá 

discussões mais aprofundadas. Mesmo assim, já acontecem 

estudos em equipe nessas assembleias, o educador afirma que 

há muito ainda para avançar, mas que o processo está 

acontecendo. 

2.2 Educadora 

02 - 

18.06.2015 

A gente tem vários combinados que a gente constrói 

aqui que são coisas nossas, então a pessoa que chega 

aqui ela fica meio perdida, ela precisa viver isso 

daqui pra entender como é e a formação é essa 

vivência, a formação é no dia-a-dia, então o 

educador não tá pronto, né? A todo momento existe 

essa troca e a gente vai construindo na práxis, né? A 

gente vai construindo. Tem um ideal que tem o perfil 

do educador, esse perfil aí é onde a gente quer 

chegar, que é um documento que tem que a gente fala 

que é o nosso documento de cabeceira, que é onde a 

gente quer chegar. A gente percorre esse caminho, 

então todo mundo tá nesse processo aí, um ajuda o 

outro. A gente tem, por exemplo, a gente tem que 

falar baixo nos espaços, aí a gente se ajuda pra 

conseguir isso, né? É todo mundo ser humano e às 

vezes pode acontecer situações de a gente deslizar, 

mas aí a gente tem que se ajudar. Existem as reuniões 

Por haver vários combinados entre educandos e educadores e 

entre educadores, o novo educador que chega na EPA precisa 

conviver com o fazer educativo para começar a entender e essa 

experiência é a formação, é no dia-a-dia e é contínua, pois o 

educador não está pronto, é uma troca que acontece a todo 

momento e que se constrói na práxis. O perfil do educador está 

descrito na Carta de Princípios (EPA, 2013) e, segundo a 

Educadora 02, é onde a equipe quer chegar. O caminho e o 

processo envolvem ajuda mútua. Um dos combinados é falar 

baixo nos espaços e para isso é necessário que todos se ajudem. 

Todo ser humano é capaz de errar e por isso essa ajuda é tão 

importante. Além disso, há as reuniões pedagógicas, os 

conselhos, os estudos, as reuniões de núcleo, onde se discutem 

casos e situações. A Educadora 02 afirmou que a equipe agora 

está estudando sobre avaliação e antes era sobre pesquisa. 

Tudo isso é formação. 

Explicitações da pesquisadora: 
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pedagógicas, os conselhos, a gente estuda, agora a 

gente tá estudando sobre a avaliação, antes a gente 

tava estudando sobre pesquisa, fora isso tem as 

reuniões de núcleo, a gente discute os casos, discute 

as situações, tudo isso é formação. 

Os combinados são tratos firmados na prática educativa da 

EPA, eles são criados tanto com os educandos, como apenas 

entre a equipe de educadores. São tratos que surgem a partir da 

experiência vivida e que vão definindo a direção a ser tomada 

no fazer educativo. Isto faz da prática da EPA algo 

extremamente peculiar e os visitantes, voluntários e novos 

educadores precisam viver a experiência do dia-a-dia da EPA 

para compreender. A Carta de Princípios define o perfil dos 

educandos e educadores de acordo com os valores matriciais 

do projeto (EPA, 2013, p. 18), é um ideal de caminho e 

processo em que um ajuda o outro. Há também encontros de 

estudo e tudo isso é formação. 

2.3 Educador 

03 – 

17.06.2015 

Como a criança chega aqui, ela não chega sem nada, 

né? Ela chega com todo uma carga dela, se é de 2 

anos, 3 anos, não interessa, ela chega com a 

experiência dela, então tem que ser respeitado. E 

educador aqui é a mesma sacada, eu não posso ter a 

mesma experiência que beltrano ou sicrano teve e 

vice e versa, aí eu observei bastante, continuo 

observando na verdade, mas o meu jeito é esse: 

perceber o todo e dentro desse todo como é que eu 

vou me inserir. 

O Educador 03 considera a história de vida, a experiência de 

cada um, seja uma criança ou um adulto. A pessoa que chega 

na EPA tem respeitada e sua experiência de vida pessoal. Cada 

educador tem a sua experiência, o educador observou e 

continua observando e encontrou o seu jeito: percebe o todo 

para perceber como vai se inserir. 

Explicitações da pesquisadora: 

O Respeito é um dos valores matriciais do projeto e, na fala do 

Educador 3, esse valor aparece de maneira bem básica, pois se 

refere à história pessoal de cada um. O respeito pela 

experiência das pessoas considera o valor de um tipo de saber 

construído na singularidade da experiência de cada um. Nesse 

contexto o educador observa o todo para perceber como se 

inserir. 

Formação 

dos 
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2.3.1 Educador 

03 – 

17.06.2015 

A formação eu vejo toda hora, a cada instante, se for 

pensar nisso, é prático, né? Você vai aprendendo 

como é que vai se dar porque a gente nunca sabe o 

que vem pela frente, mas eu sei que entre os 

educadores minimamente, né? Têm sim esses 

encontros dos grupos, dos núcleos, aonde é 

discutido, é falado, é colocado as dificuldades e 

A formação acontece à medida que a experiência vai 

acontecendo, na forma de agir diante das circunstâncias e do 

movimento dos acontecimentos. O dia-a-dia é formação, cada 

instante é aprender. Entre os educadores há encontros para 

estudos direcionados, discussões e diálogos, os educadores 

compartilham suas experiências, as histórias da escola, e assim 
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como cada tutor e educador tá tendo em lidar com o 

trabalho e nesse diálogo vai aparecendo as 

conversas, então os mais velhos não só de idade, mas 

de trabalho, vão compartilhando as experiências e aí 

vai se encontrando um jeito de viver, né? E essa é a 

formação que eu vejo que tem aqui, ela é,. até outro 

dia falou aí, formativa, não sei o que, bla, blá, blá... 

mas é isso, eu vejo como contínua. 

um jeito de viver, um modo de ser coletivo. É assim que o 

Educador 03 vê a formação na EPA: contínua. 

Explicitações da pesquisadora: 

A formação acontece a todo momento, no dia-a-dia, nas 

diferentes situações que acontecem na prática educativa, a 

formação acontece nas situações, no diálogo, nas tomadas de 

decisão, nas reflexões, etc. Também há os encontros dos 

grupos, núcleos, conselhos, as assembleias onde se discute as 

experiências do dia-a-dia, portanto, os diálogos e as próprias 

experiências são essenciais para a formação dos profissionais, 

que se dá por meio do diálogo que constrói um jeito coletivo 

de viver. A formação no âmbito da EPA é contínua. 

Modo de 

ser coletivo  

2.4 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

É muito legal essa pergunta, talvez dessa eu posso 

falar bem mais, porque você fala formação do 

educador, né? Acho que a gente tá sempre em 

formação, então eu prefiro dizer transformação. E aí 

eu não sei ainda mensurar essa transformação porque 

eu estou nesse processo, pra mim é muito especial, 

porque eu não imaginava que seria tão dolorido, é 

conversando com os educadores aqui eu acho que faz 

parte, se tivesse tudo bem teria alguma coisa errada 

e, na verdade, a chave dessa transformação da 

educação, talvez esteja aí, não arrisco dizer que é, 

porque é isso, eu tô no processo, mas que em grande 

parte está na transformação do educador.  

A Educadora 04 acredita que a transformação da educação 

necessita da transformação do educador. 

Explicitações da pesquisadora: 

A compreensão de que a formação do educador é, na verdade, 

uma transformação é parte fundamental para se pensar 

mudanças no sentido de uma educação libertadora, sensível e 

democrática. 
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2.4.1 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] eu em especial estudei na escola pública, 90% da 

minha trajetória do ensino fundamental e médio, 

então a gente sabe todas as dificuldades, depois 

voltei pra dar aula na escola pública também, a gente 

se forma na faculdade com o esquema tradicional, 

né? E aí como é muito difícil você pensar uma 

educação diferente, difícil em que sentido? Não de 

não ser possível, mas a partir dos referenciais que a 

A Educadora 04 relata sua experiência de ter cursado o ensino 

fundamental e médio na escola pública e depois voltou como 

professora. A formação na Universidade é no “esquema 

tradicional”. A Educadora 04 fala da dificuldade de se 

conseguir imaginar uma educação diferente dos referenciais 

que nós temos, das experiências que tivemos. A educadora 

acredita que é possível, porém é preciso olhar para os 

referenciais que temos, para quem somos, para a forma que 
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gente tem, do que a gente é, e de como a gente se 

constituiu até subjetivamente mesmo, então é um 

processo muito intenso de olhar pra dentro e 

geralmente olhar pra dentro é dolorido, né, 

reconhecer que não tive uma boa educação, 

reconhecer a partir disso que não quero que outras 

crianças tenham e como fazer diferente se minha 

base é essa? Primeiro me transformar. Como? 

Desconstruindo, desconstruindo, coisas que eram 

referentes para mim, né? Então acho que esse é um 

caminho que eu percebo, assim, mais intenso ou 

menos intenso, das pessoas que estão nessa 

empreitada também e do quanto isso exige, né? 

Fisicamente, emocionalmente, você tá nesse 

processo de se desconstruir pra reconstruir ao mesmo 

tempo trabalhando já com as crianças, né? Então... o 

processo é bem... acho que ele é intenso e dolorido. 

[...] E aí em que sentido? Todos os sentidos, né? 

Então, se desapegar dos conteúdos, que é o foco que 

a gente teve maior é dos conteúdos, né? Olhar para 

as crianças de uma forma mais integral... perceber 

esse aprender a aprender, que a gente quer levar pra 

eles e que a gente também tem que ir nesse caminho, 

né? 

nos constituímos, inclusive subjetivamente. Isso implica o 

processo de olhar para dentro, o que geralmente é dolorido. 

Reconhecer que não teve boa formação e que essa também não 

é a educação adequada para a sociedade contemporânea, mas 

como fazer diferente a partir dos referenciais que temos? O 

primeiro passo é começar por si, transformar a si mesmo. 

Como? Desconstruindo algumas coisas que são referências 

para si. Esse é um caminho percebido pela Educadora 04. Ela 

julga que isso, seja de forma intensa ou não, exige muito, é 

uma empreitada física e emocional, um processo de 

desconstruir para reconstruir ao mesmo tempo em interação 

com as crianças, no trabalho educativo. A educadora 04 afirma 

que sente como um processo intenso e dolorido, em todos os 

sentidos; desapegar dos conteúdos enquanto o maior foco, 

olhar as crianças de forma mais integral, perceber o aprender 

a aprender, ir pelo caminho que queremos que as crianças 

caminhem. 

Explicitações da pesquisadora: 

Podemos dizer que a “educação tradicional” que a educadora 

fala é a educação bancária de que fala Paulo Freire. A qual está 

marcada em nossa história de vida, no nosso corpo, na nossa 

forma de agir, de compreender o mundo, de aprender e educar, 

por isso é difícil pensar uma educação diferente. É preciso 

desconstruir esses referenciais e para isso é necessário olhar 

para dentro de si, o que pode ser dolorido. Por isso, a formação 

dos educadores não é apenas formação, mas transformação, ou 

seja, um processo constante de desconstrução que se dá na 

práxis educativa, onde se concebe a perspectiva de que o foco 

não está apenas na absorção de conteúdos, mas na curiosidade, 

na criatividade, na atitude de pesquisar, questionar e aprender; 

a aprendizagem enquanto fenômeno. 
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2.4.2 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

A autonomia que a gente tanto quer ensinar ela não 

é óbvia e ela não é automática para os próprios 

educadores, então é muito interessante, porque tudo 

que a gente pensa e já consegue dizer 

intelectualmente, verbalizar, sistematizar, pensar 

para as crianças, a gente tá pensando primeiro pra 

gente e exercitando, né? E exercitando junto nesse 

mesmo tempo simultâneo que a gente tá ensinando, 

então você tá ensinando pro outro, mas você tá 

aprendendo também, né? Então, é isso, ensinar 

autonomia é ser autônomo, né, ensinar afetividade é 

ser afetivo, é isso que o professor Pacheco fala, né, 

da gente ensinar aquilo que a gente é e não o que a 

gente sabe, então isso é muito incrível, porque 

ensinar o que você é, se você quer ensinar o melhor 

e ensinar é ensinar o que você é, você quer ser o 

melhor, então é um processo de transformação 

contínua, o processo é esse.  

A autonomia que se quer desenvolver na EPA não é óbvia e 

nem automática, mesmo para os educadores. O que se pensa e 

já se consegue expressar, dizer intelectualmente, verbalizar, 

sistematizar para as crianças, pensar no que queremos para 

elas, estamos pensando em nós mesmos e exercitando. Esse 

exercício é simultâneo ao fazer educativo, portanto, ensinar a 

autonomia é ser autônomo, pelo exemplo. A Educadora 04 cita 

a fala do professor José Pacheco que diz que ensinamos aquilo 

que somos, e não aquilo que sabemos. Então, para o educar, 

ensinar o que é implica melhorar a si mesmo, esse é o processo. 

Explicitações da pesquisadora: 

O desenvolvimento da autonomia é uma busca e uma tarefa 

que cabe não só aos educandos, mas aos educadores também. 

É um exercício constante, uma transformação contínua, que 

faz com que o educador busque ser melhor, ser autônomo para 

ensinar a autonomia aos educandos. 
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2.4.3 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

É uma formação in loco, é uma loucura! É uma 

formação tudo ao mesmo tempo. 

A formação simultânea ao trabalho educativo. 

Explicitações da pesquisadora: 

A formação-transformação se dá na práxis educativa. 
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dos 

educadores 

2.4.4 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] então no seu horário semanal vai ter tantas horas 

de tutoria, tantas horas de mediação de projetos, 

tantas horas de grupos de responsabilidades, 

comunidade, conselho de projeto você também põe, 

quatro horas, e’... tinha mais alguma coisa... ‘ah, 

momento especialista de português, beleza, e horário 

de estudo’, bom, se tiver mais algum nome eu vou 

falando, assim, e aí fora isso tem, então, a tutoria o 

que é que você faz, é o roteiro de aprendizagem, ah, 

mas, e o planejamento do dia? Tô vendo aqui 

planejamento, qual a diferença e tal, bom, aí, falei, 

não tem como eu pensar se eu vou pôr isso na sexta 

A educadora conta como chegou na EPA e como foi se 

apropriando do trabalho, ela disse que os outros educadores 

lhe orientaram e disseram para ela, no planejamento, quanto 

tempo ela teria que colocar para tutoria, mediação de projetos, 

grupos de responsabilidade, comunidade, conselho de projeto, 

momento especialista de português e horário de estudo. Ela 

entendeu que a tutoria se dava a partir do roteiro de 

aprendizagem, mas e o planejamento do dia? Qual a diferença? 

Ela sentiu que teria tempo para entender o que era tudo aquilo, 

para depois organizar em seu planejamento, contudo, no 

processo ela viu que ia começar a trabalhar com a mesma 

responsabilidade dos demais educadores. Houve uma semana 

Formação 

dos 

educadores/ 

Experiência 

na EPA/ 

Prática e 

proposta 

pedagógica 



 

  272 
 

ou na segunda, se é de manhã ou de tarde, sem saber 

direito, então pra mim tava bem tranquilo, né? E no 

processo de planejamento eu percebi que eu ia 

começar como todos os outros educadores, a gente 

teve uma semana de planejamento e aí, percebendo 

como seria a dinâmica da primeira semana, foi 

interessante, ao invés de dividir em quatro grupos, 

porque éramos quatro educadores no 

desenvolvimento, foi dividido em três, porque aí as 

crianças não me conheciam ainda, né? 

de planejamento e a dinâmica da primeira semana foi 

diferente. Ao invés de dividir o grupo em quatro, pois eram 

quatro educadores, foi dividido em três para que houvesse 

tempo para as crianças conhecerem a nova educadora. 

Explicitações da pesquisadora: 

A educadora cita o nome de alguns “momentos” que 

acontecem na prática educativa da EPA: a tutoria é o momento 

em que o educador-tutor encontra com o educando-tutorando 

para planejar e avaliar o seu percurso educativo, são encontros 

quinzenais ou semanais que utilizam como base o roteiro de 

aprendizagem e o planejamento do dia do educando. Também 

há momentos com os grupos de responsabilidades que cuidam 

de espaços e materiais da escola. Os conselhos de projetos são 

encontros entre educadores que estão envolvidos em projetos 

nos quais os educandos participam, a respeito disso também há 

com os educandos os encontros de mediação de projetos, onde 

os educadores auxiliam a reflexão e as ações dos projetos 

desenvolvidos. Os momentos especialistas são encontros entre 

educando e educador onde se estuda e se aprofunda em 

determinado conteúdo (português, matemática, etc.). A 

educadora cita todos estes momentos quando conta sua 

experiência de quando começou a trabalhar na EPA e que teve 

que organizar o seu próprio planejamento. 

2.4.5 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] foi uma semana diferente, né? Tinha discussões 

em grupo e as crianças foram divididas nesses três 

grupos que elas ficariam a semana inteira, não teria 

estudo individual nem nada, seriam mais coletivos e 

esses três grupos se revezariam entre os tutores e eu 

também para ir conhecendo as crianças, então 

discussões, avaliações do ano passado, discussões 

sobre grupo de responsabilidade, assembleia, sobre 

o roteiro, para escutar as crianças e a partir disso 

fazer um semestre diferente, construir com elas, né? 

A educadora fala da primeira semana que esteve com as 

crianças na EPA, foi diferente, as semanas foram divididos em 

grupos que durariam uma semana, não houve estudo 

individual. Os três grupos de crianças se revezavam entre os 

tutores e a nova educadora, para que ela pudesse conhecer as 

crianças e estas conhecerem a Educadora 04. Nesses grupos 

aconteceram discussões, avaliações do ano anterior, falaram 

sobre os grupos de responsabilidades, assembleias, roteiro, etc. 

Um dos objetivos era escutar as crianças para fazer um 

semestre diferente, construído com elas. Não para elas. Ao 

Formação 

dos 

educadores 



 

  273 
 

Não para elas, e ao mesmo tempo elas poderem ir me 

conhecendo, fizemos até uma brincadeira que foi 

bem legal de entrevistas, então as crianças 

perguntaram coisas bem engraçadas, e pra elas 

poderem escolher no final dessa primeira semana o 

tutor e eu também poder me acostumar um pouco 

com elas. 

mesmo tempo, as crianças foram conhecendo a nova 

educadora, brincaram até de entrevista. Ao final da semana as 

crianças escolheram seus tutores.  

Explicitações da pesquisadora 
A Educadora 04 relata a sua primeira semana trabalhando na 

EPA, a qual foi organizada com momentos mais coletivos para 

que os novos educadores e os educandos se conhecessem. 

Durante a semana educadores e educandos discutiram e 

avaliaram o semestre passado para construir, junto com as 

crianças, o semestre que estava se iniciando. Foram feitas 

brincadeiras com entrevistas para que a nova educadora 

pudesse conhecer os educandos e ser conhecida por eles. 

2.4.6 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] exatamente, da segunda semana eu fui 

considerada exatamente como qualquer outro 

educador, por que? Porque eu tinha as mesmas 

responsabilidades quase o mesmo número de 

tutorandos, só não teve porque aí eu bati o pé, 

quando eu percebi eu falei ‘gente vocês num tão... 

olha eu fico feliz de perceber que existe uma 

confiança aí, só que eu também percebo que existe 

uma demanda grande e que por isso tem que pegar 

um educador novo e colocar no mesmo nível, no 

mesmo barco de responsabilidades de tudo e, eu acho 

que eu preciso aprender, então eu preciso ter menos 

tutorandos, né? E aí eu bati o pé nisso e aí equipe 

‘não, tudo bem, você vai ter menos tutorandos’. Foi 

uma coisa que me deixou um pouco... bastante 

assustada e eu fiquei sempre internamente com esse 

movimento de pêndulo: de ‘não, por mais que o 

projeto tá num momento de sufoco, se eles não 

identificassem uma confiança, eles não deixariam, 

né? Só que ao mesmo tempo sei que, mesmo sem 

alguém dizer, verbalizar oralmente, que esse não é o 

A Educadora 04 relata que a partir de sua segunda semana na 

EPA ela passou a ter as mesmas responsabilidades que 

qualquer educador mais antigo. Ela reivindicou que as coisas 

pudessem acontecer diferente e conseguiu ter um número 

reduzido de tutorandos. Ela afirma que ficou assustada e 

refletiu bastante. Foi um processo “aprende fazendo”, 

aprender na prática, era a circunstância, nem ela e nem o 

projeto tiveram opção. A educadora disse que passou um 

tempo com a sensação de que estava fazendo aquém do que 

deveria, ela sentiu que se tivesse tido, pelo menos, uma semana 

de experiência teria feito muita diferença. Ela pediu ajuda para 

os outros educadores e verbalizou a sua dificuldade. Com isso, 

ela chamou a atenção para a necessidade de ter tranquilidade 

para aprender, ela reconhece a confiança que lhe deram e a 

necessidade do projeto naquele momento, mas chama a 

atenção que os novos educadores precisam de outra recepção. 

A equipe concordou com ela, pediu que ela ajudasse a 

recepcionar os novos educandos, disseram que não se 

orgulhavam disso, mas que era a situação do projeto. A 

educadora 04 diz que hoje, depois de seis meses, conhecendo 

as pessoas um pouco mais, avalia que daria sim para que ela 
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ideal, saber que gostariam de dar outra recepção, que 

eu também precisaria ir atrás de algumas coisas, né?’ 

Então esse processo foi muito aprende fazendo 

mesmo e foi única opção, não tive opção e eu acho 

que o projeto não teve opção também, porque depois 

mais pra frente, bem angustiada com essa questão e 

achando que eu tava fazendo aquém do que eu 

poderia fazer justamente por não ter tido essa 

vivência, esse período de observação, que fosse de 

uma semana, eu acho que faria muita diferença, 

então eu pedi ajuda para os educadores, verbalizei 

isso e eles disseram ‘você tem razão, inclusive, você 

pode ajudar a gente a receber os novos educadores, 

talvez a gente se especializou a receber voluntários, 

que a gente ainda tá no caminho, e não olhou para os 

educadores, então o que você tá dizendo é legítimo e 

tal, você sabe que o projeto tava mesmo com essa 

demanda, a gente não se orgulha disso, mas, enfim, 

você tem razão, mas era o que dava’, né? E aí depois 

eu até pensei que talvez daria, mas assim, hoje 

olhando agora com a experiência de seis meses, 

conhecendo a equipe, sabendo o jeitinho de cada um, 

onde dá e onde não dá, daria pra ter organizado as 

crianças de uma forma que tivesse pelo menos uma 

semana pra... sem responsabilidade, o horário 

cumprido, ficar até mais do horário pra tirar dúvida, 

faria muita diferença. 

tivesse tido, pelo menos, seis meses de experiência e isso faria 

muita diferença. 

  

2.4.7 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] eu fui descobrindo que todas aquelas minhas 

angústias eram legítimas, de que sim, eu estava certa, 

de que não foi uma boa recepção nesse sentido de 

contextualização de que um pouquinho mais de 

organização nesse sentido de possibilitar a 

observação de um educador novo, que seja por uma 

A Educadora 04 descobriu que as angustias que viveu eram 

legítimas, ela não teve uma boa recepção e um pouco mais de 

organização tornaria possível que o novo educador tivesse um 

período de observação, que fosse pelo menos de uma semana. 

Isso faz diferença não só para o novo educador, mas também 

para as crianças, pois o que o educador sente reflete nelas. 
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semana, que é o mínimo, que é o que o pessoal da 

transformação vivencial faz, já faz a diferença e fazer 

a diferença, é fazer a diferença não só pra esse 

educador novo, essa segurança, essa tranquilidade, 

mas para as crianças, porque reflete nelas tudo o que 

a gente sente. Então... é isso. 

Explicitações da pesquisadora: 
A educadora 04 reafirma a importância de um período de 

observação para o educador novo que está chegando para 

trabalhar na EPA. 

para o novo 

educador 

2.4.8 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] eu entendi logo que o coração, assim, do projeto, 

do aprendizado e tudo, era a tutoria, né? Que uma 

tutoria bem feita fazia toda a diferença pro projeto, 

não digo nem só pro tutor ou pra criança, porque a 

partir dali que vai roteiro de estudos, a partir dos 

estudos e das pesquisas que vai indo autonomia, que 

vai indo conhecimento e tudo.  

A Educadora 04 entende que a tutoria é o coração do projeto e 

do aprendizado. Que uma tutoria bem feita faz toda a diferença 

para o tutor, para o projeto e para a criança, pois é a partir da 

tutoria que se constrói o roteiro de estudos, as pesquisas, o 

conhecimento, a autonomia e tudo. 

Explicitações da pesquisadora: 
Ela vê a tutoria como um momento central no 

desenvolvimento da autonomia, dos estudos e do projeto como 

um todo. Talvez porque é o momento em que o educador 

acompanha individualmente o educando, podendo perceber o 

seu desenvolvimento, escutá-lo e avalia-lo. 
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2.4.9 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] tava todo mundo também preocupado no dia-a-

dia, enfim, com o cotidiano, eu falei ‘gente, e agora, 

né?’ Eu via que não era uma ‘não faça’, mas era uma 

impossibilidade de ajudar naquele momento, porque 

‘ó, sei que você tá precisando de ajuda, mas também 

tô no meu limite com a organização inicial’, né? Eu 

percebia isso nas atitudes, assim, de um querer, mas 

uma impossibilidade mesmo pras pessoas. E aí eu 

consegui falar com um de nós, que estava um pouco 

mais tranquilo, que não tava sendo, que não foi tutor, 

tutor ou tutora, esse semestre e consegui dizer: ‘olha, 

me diz se eu tô errada, mas eu acho que eu precisaria 

acompanhar a tutoria de alguém, ou de alguéns, que 

fosse duas, três, e eu sei que eu tenho que trazer o 

meu jeito pro projeto, mas, é, e aí alguns educadores 

disseram, ‘não vai lá e faz, não é tão difícil assim, e 

A Educadora 04 conta que, nos seus primeiros dias na EPA, 

todo mundo estava ocupado com a organização inicial do ano, 

viam que ela precisava de ajuda, mas não podiam ajudar, ela 

percebeu nas atitudes dos demais educadores a vontade de 

ajudar, mas também a impossibilidade no momento. Ela 

conseguiu conversar com alguém da equipe que estava um 

pouco menos atarefado e disse que achava que precisava 

acompanhar a tutoria de alguém para poder ver como faz, que, 

por mais ela fosse trazer o seu jeito para o projeto, ela 

precisava observar para aprender. Ela disse que alguns 

educadores lhe recomendaram aprender fazendo, pois não era 

tão difícil. Então quando conseguiu pedir ajuda para alguém 

da equipe ela precisava saber se aquilo era uma insegurança 

dela ou se ela estava certa. A pessoa da equipe que conversou 

com a Educadora 04 disse que ela estava certa, porque algumas 

coisas são a base e que o novo educador contribui e traz seu 
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tal’, mas não era essa a questão, né? Então me diz se 

eu tô errada, porque eu quero entender se é uma 

insegurança minha, enfim, preciso de ajuda’... aí 

chorei né? Tava muito angustiada, mesmo e aí esse 

educador/educadora me disse: ‘não, você tá certa, 

tem coisas que são a base, e você vai trazer o seu jeito 

e acrescentar no projeto a partir da base’ e aí, é muito 

especial isso pra mim, essa pessoa disse assim: 

‘inclusive, pra esse educador que diz, não, vai lá e 

faz, é importante você conversar, mas você vai 

conversar quando você tiver mais fortalecida, 

quando você tiver segura dessas questões todas de 

turoria [...] isso é importante não só pra vc, não só 

pra esse educador, isso é importante para o projeto. 

Aquilo me deu uma alegria, uma coisa, que eu fiquei 

refletindo umas duas, três semanas, eu tive, foi uma 

das primeiras certezas que eu tive aqui dentro de que 

dá certo, porque você trata as relações de equipe de 

uma forma diferente, então em nenhum momento em 

que eu levei, foi considerado insegurança, foi 

considerado legítimo, e ainda que fosse, era legítimo, 

tudo faz bem pro crescimento do projeto, então não 

é considerado ‘ah, ela que não se entendeu com o 

outro, o outro que não entendeu direito ou que tava 

sobrecarregado e vai lá e faz’. Não! Tudo isso tem a 

ver com o crescimento do projeto [...]. 

jeito para o projeto a partir dessa base. Aconselhou-a, quando 

estivesse mais fortalecida, a conversar com esse educador que 

disse apenas “vai lá e faz” sobre essas questões da tutoria, disse 

que isso era importante não só para a educadora 04 e para o 

educador que ela iria conversar, mas para todo o projeto. 

A Educadora 04 ficou alegre e refletiu sobre o assunto durante 

várias semanas. Ela conta que foi um dos primeiros sinais que 

a fez acreditar que a proposta da EPA dava certo, pois as 

relações de equipe são tratadas de forma diferente, a angustia 

da Educadora 04 foi acolhida como um aprendizado para o 

projeto, não foi considerado um simples desentendimento 

pessoal, tudo tem a ver com o crescimento do projeto. 

Explicitações da pesquisadora: 
A formação dos educadores e o próprio projeto acontece na 

prática, no fazer educativo. A Educadora 04 relata uma 

experiência que exemplifica como o projeto caminha a partir 

de ações, reflexões e diálogos entre a equipe. Ela ressalta ainda 

que as experiências e adversidades do cotidiano da escola são 

importantes para o projeto, não são levadas para o lado 

pessoal, são vistas como aprendizados da experiência, como 

elementos da formação e da construção do projeto. 

2.4.1

0 

Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] uma impressão que eu tenho, se eu tivesse na 

consolidação, por mais difícil e desgastante 

emocionalmente e fisicamente, tem contenção física 

e tal, pra mim ia ser o mais confortável, porque eu já 

trabalhei nos últimos cinco anos com contenção 

física, com crianças com esse mesmo perfil, de 

violência extrema, né? De extravasar essa violência 

A fala da Educadora 04 mostra a sua análise sobre o grupo da 

consolidação, onde o trato com os educandos é mais próximo 

do que conhecemos da maioria das escolas, do perfil dos 

educandos das escolas públicas das periferias brasileiras; tem 

contenção física, casos de violência extrema. Muitas vezes, os 

educandos precisam extravasar a violência que eles recebem 

através da mídia, de suas famílias e do bairro. A educadora 
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extrema que eles recebem e de saber que não é pra 

gente, então isso pra mim é tranquilo, e com isso, de 

preparação de aula, de cobrar atividade, de anotar... 

então, pra mim, [...], tá dentro do âmbito do 

confortável, no sentido do que eu já sei fazer, então 

se eu preparo, pode ser até outra área que eu nunca 

trabalhei, sei lá, estudos sociais, mas eu sei que é 

pesquisar, preparar uma aula, conduzir do começo ao 

fim, ver se fez se não fez [...] no esquema de tutoria, 

roteiro, não tem receita, cada criança é uma criança. 

afirma que muitas vezes essa violência não é com o educador 

exatamente. Ela também relaciona o núcleo da consolidação 

com a escola tradicional, no sentido da preparação de aulas, de 

cobrar atividade, de anotar. Ela diz que isso tudo, para ela, é 

tranquilo e confortável, pois são experiências que ela já viveu. 

Então, para ela, é muito mais fácil pesquisar, preparar uma 

aula, conduzir do começo ao fim, cobrar atividades, etc. do que 

trabalhar no esquema da tutoria, onde os roteiros de 

aprendizagens são únicos, não tem receita, “cada criança é uma 

criança”. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educadora 04 reflete sobre um aspecto acerca dos núcleos 

da consolidação, pré-desenvolvimento e desenvolvimento. Na 

verdade, tudo é desenvolvimento, mas a consolidação é o 

grupo para que os educandos trabalhem as atitudes, o grupo é 

constituídos por aqueles que, por diversos motivos, precisam 

de mais atenção, por exemplo, aqueles que apresentaram 

dificuldades em cumprir os combinados. O pré-

desenvolvimento é para quem está no desenvolvimento e 

precisa trabalhar alguma questão, como autoconfiança, o 

combinado de falar baixo nos espaços, foram exemplos que eu 

conheci. Esses subgrupos do desenvolvimento são 

temporários, foram criados para suprir uma demanda atual do 

projeto. 

A tutoria oportuniza o fazer educativo que leva em conta a 

unicidade do educando, isso exige bastante atenção e 

sensibilidade do educador. Na educação tradicional, por mais 

que haja dificuldades com indisciplina, os alunos são cobrados 

de forma geral e são repreendidos quando se comportam mal, 

por mais difícil que isso seja para o educador, o trato com esse 

aluno ainda é superficial. No esquema da tutoria da EPA o 

educador acompanha o percurso do educando e o auxilia no 
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seu desenvolvimento, considerando sua história de vida, seus 

sonhos, suas dificuldades, potencialidades, etc. 

2.5 Educadora 

05 – 

19.06.2015 

 

Bom, então a gente sempre busca não a formação, 

mas a transformação, né? Porque a palavra formação 

tem a conotação de colocar em fôrma, padrão e aqui 

não cabe essa conotação de formação. Como se dá? 

Através das vivencias, é praticando, é vivenciando, é 

conversando, é falando sobre, é repensando o seu 

jeito de pensar educação, seu jeito até de pensar em 

seus princípios e os valores, né? Porque o que nós 

temos é um projeto, então, nós, indivíduos somos 

fundamentais para o desenvolvimento desse projeto, 

mas quando a gente fala desse projeto, fala do perfil 

da pessoa para esse projeto, então a gente tem que 

auto avaliar o tempo todo. O que eu penso, o que 

faço, como eu ajo está coerente ou não está coerente? 

Porque? Se não está coerente, o que eu preciso para 

conseguir? Né? Quem pode me ajudar? Então 

observando as outras pessoas, participando das 

reuniões, opinando, se reelaborando o tempo todo, 

ajudando no consenso das resoluções, sabendo que 

no processo as coisas precisam de mexidas bruscas, 

então a gente hora tá tranquilo, depois, ‘bom, agora 

vamos ter que desestabilizar aqui pra poder avançar’ 

e aí a gente tá disposto a isso. É sair da zona de 

conforto o tempo todo e criar uma zona de conforto 

coletiva. 

Os educadores na EPA buscam não a formação, mas a 

transformação. A palavra formação se refere a colocar algo em 

uma fôrma e essa é uma concepção que não se adequa à EPA, 

a transformação se dá através da experiência, a prática, a 

vivência, as conversas, é falar sobre, é repensar o jeito de 

pensar e também os valores e princípios. A Educadora 05 diz 

que o que temos é um projeto, os indivíduos são fundamentais 

para o desenvolvimento do projeto, então ao falar desse 

projeto, se fala também do perfil da pessoa para este projeto, 

por isso é preciso se auto avaliar o tempo todo.  

A Educadora 05, quando fala de auto avaliação, questiona a 

coerência sobre o que se pensa, o que se fala e o que se faz. 

Como conseguir essa coerência? Alguém pode ajudar? 

O processo é observar as pessoas, participar das reuniões, 

opinar, se reelaborar o tempo todo, ajudar no consenso das 

resoluções, saber que às vezes é preciso movimento brusco e 

outras vezes é tranquilo, é movimento o tempo todo, há 

momentos em que é preciso desestabilizar para poder avançar. 

É preciso a todo momento sair da zona de conforto e criar uma 

zona de conforto coletiva. 

Explicitações da pesquisadora: 

A formação dos educadores na EPA é transformação, devido 

ao seu caráter vivo. Os indivíduos são fundamentais para o 

desenvolvimento do projeto, pois este caminha de acordo com 

as experiências, os diálogos e as autoavaliações. Dessa forma, 

vai se traçando um perfil das pessoas que trabalham no projeto 

que está em constante elaboração de acordo com a busca da 

coerência entre o pensamento, a fala e a ação. 
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2.6 Educadora 

06 – 

20.06.2014 

Agora, essa forma diferente de viver, conviver, estar, 

perceber o outro, repartir, se solidarizar com as 

coisas, ser cooperativo, entender o que que é um 

Faz parte do fazer educativo da EPA uma forma diferente de 

viver, conviver, estar, perceber o outro, repartir, se solidarizar, 

ser cooperativo, entender o que é um projeto, aprender a gerir 
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projeto, como é que se vai gerindo tempo e 

imprevisibilidade e todas as outras coisas que 

acontecem aqui dentro, essa formação ela acontece 

na prática, né? Então você junta a prática com a 

teoria e você tem a práxis, então você está aqui 

vivendo tudo isso e refletindo sobre todas essas 

coisas é que vai te dando essa formação, que eu 

colocaria entre aspas porque na realidade é uma 

transformação.  

tempo e imprevisibilidade e tudo o que acontece dentro da 

EPA. Essa formação acontece na prática junto com a teoria, ou 

seja, na práxis. A pessoa está lá vivendo e refletindo sobre 

todas essas coisas e isso é a formação que é, na verdade, uma 

transformação. 

Explicitações da pesquisadora: 

A formação se dá na experiência de viver uma prática 

educativa diferente, na compreensão do que é esse projeto. A 

junção da teoria e a prática é a práxis, então a experiência é 

viver o fazer educativo e refletir sobre o vivido e a formação é 

transformar-se a partir da práxis. 
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2.6.1 Educadora 

06 – 

20.07.2014 

Você começa a ver tudo de outra maneira, enxergar, 

sentir de uma forma totalmente diferente, e isso não 

é uma invenção porque isso está nos livros há muito 

tempo, que o educador precisa ver diferente, sentir 

diferente, perceber diferente, falar diferente, só que 

as escolas se tornaram tão parecidas, tão iguais que 

nada disso não é considerado, infelizmente... e aqui 

a gente busca, a gente, na realidade, vai resgatando 

toda uma teoria que já existe, já existe durante 

muitos anos, então o Âncora, a Escola Âncora ela 

não traz, na realidade, nenhuma realidade teórica, 

porque toda essa teoria já existe, nós só estamos 

colocando em prática o que nos congressos, nos 

seminários, a gente escuta, nós estamos colocando 

realmente em prática e não assistindo e lendo, vendo 

tudo isso e depois voltando pra sala de aula e 

continuar fazendo o que se fez há mais de 200 anos, 

né? 

A Educadora 06 fala da transformação que, em lugar da ideia 

de formação, é um estudo que envolve uma outra maneira, 

totalmente diferente, de enxergar e sentir. Ela diz que isso não 

é nada novo, não é uma invenção da EPA, é o que está escrito 

em muitos livros. Há muito tempo os educadores deveriam 

ver, sentir, perceber e falar diferente. 

A Educadora 06 falou que as escolas ficaram muito iguais. Tão 

parecidas que não consideram a reflexão sobre como enxergar 

e perceber a vida, a possibilidade da transformação constante 

das pessoas. 

Na EPA a busca se dá em torno do resgate de toda uma teoria 

que já existe e nós estamos colocando em prática. É o que está 

nos congressos e seminários. 

O que acontece na maioria das escolas é que os educadores 

assistem a tudo isso, leem essas teorias e voltam para a sala de 

aula para fazer a mesma coisa que se tem feito há 200 anos. 

Explicitações da pesquisadora: 

O ambiente vivo, diverso, complexo e peculiar da EPA 

permite uma experiência educativa diferente. A perspectiva 

viva, libertadora, sensível, democrática de que falam os livros 

e as teorias educacionais exige um ambiente adequado. As 

escolas tradicionais são tão padronizadas que impedem uma 
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experiência viva em educação. A EPA possibilita viver essas 

perspectivas educacionais, no sentido que busca praticar a 

teoria dos livros e de muito o que é dito em seminários e 

congressos em educação. A busca da coerência daquilo que se 

estuda, lê e faz. 

2.6.2 Educadora 

06 – 

20.06.2014 

Porque é uma transformação de fato, ela ocorre 

porque esse educador, esse professor, tanto o que 

chega quanto o que está aqui, essa transformação só 

existe porque um está com o outro, os educadores 

não estão sozinhos, eles não estão num trabalho 

isolados, eles estão num trabalho em equipe, então 

essa equipe reflete junta sobre todas as situações, 

sobre todas as dificuldades, sobre todas as 

possibilidades, sobre todos os sonhos, sobre todos os 

erros, sobre todos os acertos, e nisso a formação, né? 

Entre aspas, ela vai acontecendo, ela vai se dando, o 

educador não está sozinho nem em relação ao outro 

educador, como ele também está sozinho enquanto 

aprendiz, que o outro educador também é aprendiz, 

todos os alunos, né, os educandos também são 

aprendizes e todas as outras pessoas com as quais 

fazemos contatos, podem ser visitantes que vem 

aqui, como escolas que nós visitamos, outros 

lugares... vem cientista aqui, vem educador, vem 

escritos vem advogado, vem médico, então tudo isso 

é formação e transformação, né? 

A perspectiva da transformação, ao invés de apenas formação, 

que acontece na EPA implica um saber construído na 

experiência e o trabalho com o outro, no entendimento de que 

o educador não trabalha sozinho, em seu trabalho ele está 

sempre com os outros educadores, não há isolamento, pois as 

reflexões acontecem em equipe, sobre todas as situações, 

dificuldades, possibilidades, sonhos, erros, acertos, e isso tudo 

faz parte da formação, ou melhor, transformação dos 

educadores. A formação/transformação vai acontecendo a 

partir desse entendimento de que o educador não está sozinho, 

tanto em relação aos outros educadores, quanto também não 

está sozinho em sua condição de aprendiz, pois todos são 

aprendizes, educadores, educandos, visitantes, etc. 

Explicitações da pesquisadora: 
O sentimento de equipe é uma característica muito forte da 

prática educativa da EPA. A maioria dos educadores 

entrevistados ressaltam a consciência de que os educadores 

não trabalham sozinhos e nem isolados. O trabalho de pensar, 

agir, refletir, sonhar, resolver problemas se dá em equipe, isso 

é outra característica da formação-transformação. Todos são 

aprendizes. 
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2.6.3 Educadora 

06 – 

20.07.2014 

[...] nós temos reuniões que são semanais, nós temos 

encontros, muitas discussões, materiais para leitura e 

tal, mas nada disso faz sentido se não tiver essa 

práxis, essa prática viva e reflexiva e é isso que vai 

formando e cada um no seu tempo, no seu modo, 

enfim, é assim que acontece e é assim que cada vez 

mais evoluindo e entendendo que a formação que 

A Educadora 06 fala das assembleias semanais dos 

educadores, onde todos se encontram e discutem, estudam em 

grupo e refletem sobre a prática, portanto, segundo a 

educadora, nada disso faria sentido sem a experiência viva e 

reflexiva, sem a práxis. É a experiência viva que vai 

formando/transformando cada um no seu tempo e ao seu 

modo. 
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elas tiveram, é interessante isso também, a gente 

percebe que a formação que a gente teve de sei lá 

quantos anos de escola, é insuficiente, é nada, pro 

que a gente começa a aprender aqui, é muito 

interessante, tem gente que tem graduação, pós-

graduação, mestrado, tem gente que tem até 

doutorado e percebe que tudo que aprendeu é nada 

pro que começa a aprender aqui, é muito 

interessante. 

A educadora diz que é assim que acontece na EPA e que outro 

fator importante é perceber que a formação que tivemos nos 

padrões bancários é insuficiente para o fazer educativo 

libertador e diante do que se começa a aprender na experiência 

na EPA. 

Explicitações da pesquisadora: 
As reuniões e estudos em equipe só fazem sentido com a 

práxis. A prática viva e reflexiva permite que cada pessoa 

aprenda e se transforme no seu tempo. Nesse processo se 

percebe que a formação que se teve na educação tradicional é 

insuficiente diante do que se começa a aprender por meio dessa 

formação-transformação viva e reflexiva. 

Educação 

bancária 

 

Agora eu vou falar algumas palavras e expressões e peço que me fale sobre estes temas no contexto da EPA: 

3. Agir corporal; 

 

Código Entrevistado Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

3.1 Educador 01 – 

20.07.2015 

É indissociável do agir não corporal, seja lá o que isso quer 

dizer, na consolidação a minha prática é muito visível isso 

como a mim o posicionamento corporal, carnal, físico, de 

expressão visual de alguma maneira e aí toda a subjetividade 

que isso representa no ato de educar, tem uma importância 

enorme, enorme. E eu mudei muito nesse semestre, acho que 

eu ganhei um pouco de autoridade com relação às crianças, 

com respeito, e isso de alguma maneira traduziu na minha 

organização... pensei em organização corporal, mas veio 

também uma organização de tempo e de espaço, né? Tudo, 

tudo, tava refletindo nisso assim, então eu acho que tá muito 

linkado com qualquer outra prática no ambiente educativo. 

O agir corporal é indissociável do agir não 

corporal. O Educador 01 diz que é muito 

visível o posicionamento corporal na sua 

prática no grupo da consolidação, é carnal, 

físico e de expressão visual. Ele diz que 

isso tem uma importância enorme no ato 

de educar porque representa toda uma 

subjetividade. 

O educador afirma que havia mudado 

muito naquele semestre, que ganho um 

pouco mais de autoridade em relação às 

crianças, de respeito, ele afirma que isso 

Corporeidade/ 

Tempo e espaço 

/ Educação 

enquanto 

fenômeno/ 

Educação 

Estética 



 

  282 
 

vem, de alguma forma de sua organização 

de tempo, espaço e também corporal. 

Tudo isso reflete também em qualquer 

outra prática no ambiente educativo. 

Explicitações da pesquisadora: 
Todo agir é corporal, porque nós somos 

corpo, portanto, o agir corporal é 

indissociável de qualquer tipo de ação. A 

corporeidade na ação educativa é um fator 

inerente e de uma fundamental 

importância, porque implica a ação, a 

postura, o posicionamento, a expressão 

visual, a organização de tempo e o uso do 

espaço. Todos estes são também 

elementos estéticos do processo 

educativo. 

3.2 Educadora 02 

– 18.06.2015 

Eu fico na iniciação, né? Então... na iniciação, acho que não 

só na iniciação, mas na iniciação a gente tem o parque e 

também é muito espontâneo nas crianças, elas não estão 

envolvidas nos projetos, é um trabalho inicial como o próprio 

nome já diz, então as crianças tão nas brincadeiras e então é 

corpo livre e movimento o tempo inteiro, eu acho que é, eu 

acho importante que elas descobrem... elas descobrem os 

limites delas, elas, é... constroem aprendizagens, muitas 

aprendizagens assim também. 

A Educadora 02 trabalha no núcleo da 

iniciação e descreve a ação corporal em 

seu trabalho a partir do próprio ambiente, 

o espaço do parque que é bem amplo e  

com muitas árvores, o que favorece o 

movimento, a espontaneidade das 

crianças. No núcleo da iniciação as 

crianças ainda não estão envolvidas com 

projetos (como nos demais núcleos que os 

educandos desenvolvem projetos). 

Como o nome diz, o núcleo da iniciação, é 

o trabalho inicial com as crianças que 

chegam na EPA, elas estão nas 

brincadeiras, é corpo livre e movimento, é 

quando elas descobrem limites e 

constroem aprendizagens. 

Explicitações da pesquisadora: 
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Quando o espaço educacional permite 

liberdade ao corpo das crianças, elas 

brincam e constroem diferentes tipos de 

aprendizagens e descobrem os seus 

próprios limites. 

3.2.1 Educadora 02 

– 18.06.2015 

Os educadores que precisariam antes olhar neles próprios, 

né? Porque é muito trabalho, é um trabalho braçal, é um 

trabalho que exige muito do educador e a gente fica muito 

nessa correria, a gente dá pouca atenção pro nosso corpo e 

pra nossa saúde e... fica todo tempo, dor nas costas. 

A Educadora 02 fala da necessidade de o 

próprio educador cuidar de seu corpo. A 

EPA é um trabalho braçal que exige muito 

do educador, porque é dinâmico e 

consome bastante tempo. 

A educadora diz que, em geral, os 

educadores da EPA dão pouca atenção 

para o corpo e para a saúde. Ela diz que 

sente dor nas costas. 

Explicitações da pesquisadora: 
O trabalho de fazer uma educação 

diferente como na EPA exige muito dos 

profissionais envolvidos. Os educadores 

se questionam a respeito de suas vidas, 

sobre a saúde e qualidade de vida. Esse é 

um desafio e uma contradição desse tipo 

de prática, pois para haver qualidade nos 

resultados é preciso que haja qualidade no 

trabalho e na vida das pessoas envolvidas. 

Uma educação desse tipo tem que ser 

possível possibilitando qualidade de vida 

ao educador, mas no caso da EPA essa 

ainda é uma meta a ser alcançada. 

Corporeidade / 

Desafio 

3.2.2 Educadora 02 

– 18.06.2015 

[...] as crianças, no verão, não sei se você lembra, as crianças 

se tocam muito, brincam com água, com pincel, com 

massagem... a gente também tenta se divertir, se movimentar 

junto com as crianças, ontem você viu, a gente dançou lá, 

pulou... eu acho que não existe uma coisa sistematizada, 

A educadora 02 recordou que vimos, no 

verão, as crianças brincando com água, 

pétalas de flores e pincel no corpo, como 

massagem e relaxamento, ela diz que os 

educadores tentam participar, se divertir, 

Corporeidade / 

Educação 

Estética / 

Espaço 

Ambiente 
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pensada pra isso, não existe, existe na relação, né? As coisas 

vão acontecendo... não tem como você... o trabalho com as 

crianças é um trabalho corporal, porque... é diferente... que 

nem, eu trabalhava no SENAI, dava aula lá, também... é 

faculdade, aí você fica lá na frente e todo mundo fica sentado, 

aqui não dá pra acontecer isso, aqui tem muito movimento, o 

que não tem é algo sistematizado pra isso, embora, em alguns 

momentos tem, nas oficinas de dança. É isso. 

se movimentar juntos, nesse dia a 

educadora participou da massagem com as 

crianças. 

Ela também citou outra situação que 

vivemos juntas, pulamos e dançamos 

livremente junto com as crianças, com a 

música em volume alto na sala. Nesse dia 

cheguei na sala e estavam dançando, 

tinham afastado todas as cadeiras. 

A educadora afirma que não há uma 

sistematização para esses trabalhos com o 

corpo, existe na relação, pois o trabalho 

com as crianças é um trabalho corporal. 

Ela diz que é diferente do trabalho com 

adultos e fala de sua experiência dando 

aula na faculdade do SENAI, onde o 

professor fica na frente e os alunos 

sentados. Na EPA não dá pra ser assim, o 

fazer educativo é puro movimento, apesar 

de não haver uma sistematização para isso, 

mas há também, como as oficinas de dança 

por exemplo. 

Explicitações da pesquisadora: 
A educadora relata algumas experiências 

em que se enfatiza o corpo, as crianças 

brincando com água, massagem, os 

educadores dançando junto com as 

crianças, etc. O espaço possibilita essas 

atividades a todo momento, as crianças 

brincam nas árvores, com a terra. Mas não 

existe uma sistematização para atividades 

em corporeidade, existe o ambiente que 

escolar / 

Sistematização 

da corporeidade 
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proporciona isso e as relações. O trabalho 

com as crianças é um trabalho corporal. 

3.3 Educador 03 – 

17.06.2015 

[...] quando eu tô em atividade com alguns aqui, que eu tô 

criando essa questão do alongar, é importante, né? De uma 

forma geral a gente ter isso no dia-a-dia, um alongamento 

que seja mínimo, é... lidar com o corpo, do tipo, eu posso 

com o peso do corpo. É isso que eu posso dizer? A gente tava 

aí pra fazer flexão, né? A criançada com 12 anos não 

consegue segurar o próprio corpo. Porque não tem costume, 

né? Peso do corpo. 

O Educador 03 fala de sua atividade com 

os educandos, em que ele vem criando o 

costume do alongamento nas atividades de 

música. Ele diz que ter isso no dia-a-dia, 

um alongamento mínimo, é lidar com o 

corpo, é sentir e poder lidar com o peso do 

próprio corpo. Ele deu o exemplo da 

atividade em que eu estava presente, nas 

atividades de percussão, ele fez flexão 

com as crianças e alguns não conseguiam 

lidar com o peso do próprio corpo porque 

não tem costume. 

Explicitações da pesquisadora: 
O educador, em suas atividades com a 

música, inclui o alongamento, a 

preparação corporal. Ele percebe o quanto 

as crianças estão desacostumadas a lidar 

com o corpo, com a consciência corporal 

e com o peso do próprio corpo. 

Corporeidade / 

Alongamento / 

Conhecer o 

próprio corpo 

3.3.1 Educador 03 – 

17.06.2015 

[...] poderia ter esse agir corporal no Âncora mais 

especificado, acho que é isso que eu quero falar, poderia... 

não é criar, trabalhar com gêneros de dança ou de música em 

si, mas incorporar essa linguagem do corpo dentro do 

Âncora, criar um rito que seja, um momento que seja, que eu 

sei que tem umas coisas, mas não é tão específico, mas aí eu 

insisto e volto para quem que é a referência: se a minha 

referência dança eu vou dançar atrás dele, se a minha 

referência corre eu vou correr, isso é o óbvio. Então esse agir, 

ele até acontece, porque aqui você ver uma criançada se 

movimentando, mas ainda falta, mas acho que é normal 

também faltar um pouco esse agir corporal. 

O educador diz que o agir corporal não é 

especificado na EPA, ele acha que isso 

deveria ser mais específico, mas não 

exatamente trabalhar com gêneros de 

dança, mas sim incorporar uma linguagem 

do corpo no fazer educativo. Ele disse que 

poderia haver um rito, um momento para 

isso, porém, ele chama atenção para a 

questão da referência, ou seja, que o 

educador tem que ser um referencial para 

o educando. Então o agir corporal 

acontece, porque a todo momento é 

Corporeidade / 

Linguagem do 

corpo / 

Sistematização 

da corporeidade 

/ Referência 
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possível ver as crianças em movimento na 

EPA, mas ainda falta, isso não é 

sistematizado, mas para o educador é 

normal faltar um pouco desse agir 

corporal. 

Explicitações da pesquisadora: 
O educador vê a necessidade da questão da 

corporeidade ser mais especificada no 

fazer educativo da EPA, para isso é 

necessário que as referências, no caso o 

educador, façam esses trabalhos com o 

corpo. Ele diz que o agir corporal acontece 

porque o cotidiano da escola é dinâmico e 

repleto de movimento, mas ainda falta 

pensar a corporeidade de maneira mais 

específica. 

3.3.2 Educador 03 – 

17.06.2015 

Ainda posso levar mais pro lado do cultural, ainda falta. Esse 

corpo... eu tenho uma amiga que ela fala que não dá pra 

dançar igual ao povo da Guiné, capital Conacri, porque 

aquele corpo já se criou daquele jeito para aquele 

movimento, e o corpo do brasil, o corpo brasileiro, mulher 

ou homem, ele ta adaptado a movimentações diferentes, se é 

muito circular ou não, aí depende de que gênero e região do 

brasil a gente tá falando, né? Se a gente tiver muito pro norte 

e nordeste usa muito a cintura, né? O movimento circular tá 

muito envolvido com cintura, ventre, né? Tipo tambor de 

crioula no Maranhão o que você ver muito mais se mexendo 

é da cintura pra baixo e é circular tipo numa diagonal o corpo 

fica, a dança, né? Se você vem mais pro sul, você vê que é 

uma coisa reta, é tudo como se tivesse engolido um varão um 

bambu que o cabra fica reto e aquela coisa chapada, por causa 

da influência europeia muito grande que tá lá, não que não 

O educador fala sobre o agir corporal no 

âmbito da cultura. Ele fala que tem uma 

amiga que usa esse exemplo, que não dá 

pra dançar igual ao povo da Guiné, porque 

aquele corpo se criou naquela cultura, para 

aquele movimento. O corpo do Brasil está 

adaptado a movimentações diferentes, 

dependendo de que região, para o norte e 

nordeste se usa muito a cintura e 

movimentos circulares, já no Sul o 

movimento é mais reto, devido à 

influência europeia. 

Explicitações da pesquisadora: 
O Educador 03 reflete sobre o corpo numa 

perspectiva cultural, pois há alguns 

saberes corporais que advêm de certas 

culturas e regiões. Da mesma forma 

Corporeidade/ 

Cultura/ 

Liberdade / 

Saber corporal 
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tenha no outro, mas que lá tá mais presente do que pra cima, 

né? Vixe, eu viajei agora, mas é uma analogia, né? 

podemos pensar corpos livres e corpos 

oprimidos e como a educação reflete essas 

formas de agir corporalmente. Além disso, 

o corpo se mostra também como meio de 

conhecimento e experiência cultural, da 

sabedoria dos povos. 

3.4 Educadora 04 

– 20.07.2015 

Agir corporal, o que vier na minha cabeça, né? Sem 

explicações. Eu acho que o agir corporal é bem falho, porque 

a gente faz poucas atividades com o corpo, então eu tô 

falando da minha vivência no desenvolvimento, né? Como é 

que a gente começa o dia, sem um abraço, sem um 

alongamento? Brincar pouco com as crianças, brincar no 

sentido de correr, essas brincadeiras que movimentam o 

corpo, né? Eu senti muita falta, meditar... qualquer coisa 

relacionada ao agir corporal, né? Sei que isso é uma coisa 

que tá em mente na equipe, mas que não foi praticada. 

Entendo agora, depois desse semestre, que foi... que outras 

coisas foram focadas, mas que essa é de igual importância 

tanto quanto que ficou parada e não dá pra ficar parada, tanto 

que a gente já tá colocando isso como uma prioridade 

também no desenvolvimento agora, saber que tá dentro do 

saber ser e do saber conviver. Como é que é um jeito legal de 

começar o dia e puxar isso pro corporal e brincar com as 

crianças, [...] ‘gente, a gente cria muitos laços e percebe 

muitas coisas na brincadeira e a gente não tem tempo de 

brincar, como assim?’  

A Educadora 04 acha que o agir corporal 

na EPA é bem falho e, ao se referir à sua 

experiência no núcleo do 

desenvolvimento, ela diz que eles fazem 

poucas atividades com o corpo. Ela se 

questiona e afirma que começam o dia sem 

abraço e sem alongamento. Ela sente falta 

de brincar com as crianças, no sentido de 

brincadeiras de movimento, de meditar. 

Ela diz que essas coisas estão faltando, que 

a equipe sabe disso e tem isso em mente, 

mas falta colocar em prática. 

Ela entende que naquele semestre outras 

coisas estavam em foco, mas que a questão 

do agir corporal é tão importante quanto 

todas essas coisas, tanto que a equipe tem 

colocado isso como uma prioridade 

também no núcleo do desenvolvimento, 

pois isso faz parte do saber ser e do saber 

conviver. 

Ela imagina que pode ser uma boa forma 

de começar o dia, mexer com o corpo, 

brincar com as crianças, pois criamos 

laços e percebemos muitas coisas na 

brincadeira. Ela lamenta que os 

educadores não estejam tendo tempo para 

brincar. 

Corporeidade/ 

Relações 

humanas / Saber 

ser, saber 

conviver / Saber 

sensível 
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Explicitações da pesquisadora: 
A Educadora 04 ao imaginar 

possibilidades de se trabalhar a 

corporeidade na sua prática educativa 

percebe que ainda falta muito para que 

seja algo satisfatório. Ela afirma que é um 

desejo da equipe, mas que ainda não 

realizaram, pois estavam focados em 

outras coisas. A questão do agir corporal, 

porém, é colocada como uma prioridade 

pois faz parte do saber ser e saber 

conviver, permite a criação de laços. 

 

3.5 Educadora 05 

– 19.06.2015 

Eu acho que o nosso corpo fala, se o corpo fala ele também 

educa ou deseduca. Então o agir corporal depende da 

conotação que se dá, né? Pode-se pensar em contenção, numa 

situação em que as crianças estão se agredindo, que não é 

surreal, é real, né? Existem ainda. Ou até mesmo na questão 

do abraço, do afeto, do estar perto do outro, o corpo é 

essencial. O corpo é essencial, né? Eu acho que a gente 

precisa estar próximo, se abraçar, dizer através dos gestos e 

do corpo também aquilo que a gente pensa. Como diz o Zé, 

né? Nós somos aquilo que somos e não que falamos, então 

os nossos atos, o nosso corpo, os nossos gestos estão 

totalmente voltados aquilo que a gente é de fato, ele é o que 

educa. 

Se o corpo fala, ele também educa e 

deseduca, isso depende da conotação que 

se dá ao agir corporal. Pode-se citar a 

contenção corporal, numa situação em que 

as crianças estão brigando, é algo bem 

real, ainda acontece. O agir corporal está 

também no abraço, no afeto, no estar perto 

dos outros. O corpo é essencial e é 

necessário o abraço, o estar próximo, 

poder se expressar através do corpo e dos 

gestos. É como diz o professor José 

Pacheco: que nós somos aquilo que somos 

e não que falamos, então nossos atos e 

gestos estão voltados para o que somos de 

fato. É o corpo que educa. 

Explicitações da pesquisadora: 

O corpo fala, educa e deseduca. Na prática 

em educação isso aparece de diversas 

formas, ao conter os corpos das crianças 

quando elas estão se agredindo, ou mesmo 

Corporeidade / 

Saber corporal / 

José Pacheco / 

Gestos / Saber 

sensível 
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no abraço e no afeto. O copo é essencial e 

diz muitas coisas através dos gestos. 

Ensinamos através do que somos e somos 

com o corpo e os gestos. 

3.6 Educadora 06 

– 20.07.2015 

Esse espaço ele privilegia muito a questão do agir corporal, 

porque o Âncora ele é movimento, tem né, o vento, as folhas, 

o próprio mormaço, eu sinto o movimento, as abelhinhas, as 

borboletinhas que estão voando ali, o passar do menino pra 

lá e pra cá, o que aconteceu ali, a briga, o se pegar na quadra, 

o futebol que tá sendo jogado, as meninas que estão 

ensaiando uma coreografia na sala de dança, é movimento o 

tempo todo, né? Até porque não existe aquela coisa de todo 

mundo sentado um atrás do outro, ou seja em círculo, ou seja 

o que for que maquiagem que se dê, não existe essa coisa de 

‘eu tenho que ficar de 8h até meio dia porque é aula’ aqui eu 

tô na biblioteca e se eu preciso fazer alguma coisa na 

secretaria eu vou até a secretaria, se eu preciso ir até ao 

laboratório eu vou até o laboratório, na sala de música, na de 

dança, eu círculo por esse espaço e respeito o movimento do 

meu corpo, se eu encontro alguém eu me inclino e abraço, se 

eu tenho que dar tchau, então o meu corpo ela tá livre, ele 

não tá contido naquele padrão de que eu entro no portão, vou 

pra sala, sento, se eu deito na carteira o professor reclama, 

então o meu corpo não tem essa contenção natural. [...] Então 

esse eu já vejo como um movimento corporal, a outra coisa 

que me leva ao movimento corporal, porque eu entendo o 

movimento também até quando eu tô parado, então eu vejo 

acontecer muito às vezes as crianças sentadas no banco, ou 

embaixo da árvore, às vezes deitadas e parece que elas estão 

lagarteando, e aí tem outras vezes, fazendo carinho no 

cabelo, enfim, eu vejo esse espaço Âncora com um respeito 

muito grande ao movimento corporal. Então as crianças, ao 

mesmo tempo que elas correm, sobem, elas vivem em cima 

O espaço da EPA privilegia o agir 

corporal, porque há muito movimento, há 

natureza, ventos, folhas, abelhas, 

borboletas, etc. O movimento das crianças 

que estão sempre passando, os diversos 

acontecimentos, a briga, a brincadeira de 

pega, as atividades na quadra, na dança, 

etc. É movimento constante, pois não 

existe o padrão tradicional e bancário de 

ficar todo mundo sentado igual, por muito 

tempo. Na EPA, se o educando está na 

biblioteca e precisa ir na secretaria, ele 

pode ir, eles circulam pelo espaço escolar 

e tem respeitado o movimento do seu 

corpo. O espaço da EPA favorece o 

abraço, o encontro, o agir corporal livre. O 

corpo não está preso e programado, não há 

uma contenção natural. 

A Educadora 06 observa que o agir 

corporal está presente até quando estamos 

parados, ela vê as crianças sentadas no 

banco, embaixo da árvore, deitadas 

“lagarteando”, fazendo carinho no cabelo 

e também correndo, em cima das árvores, 

pulando, tocando instrumentos musicais, 

transformam panos em redes e balanços, 

brincam, dançam, etc., por isso ela percebe 

que a EPA tem um espaço que respeita 

muito o movimento corporal natural. 

Corporeidade/ 

Ambiente 

escolar/  

Espaço / 

Educação 

Libertadora / 

Educação 

bancária / Saber 

corporal 
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das árvores, né? Elas vivem em cima das árvores, conseguem 

panos e transformam em rede, conseguem balanço, fazem 

balanço, brincam, pulam daqui, pulam dali, outros tocam 

instrumentos, dançam... então eu vejo um espaço que 

favorece muito, muito a isso. Mas não aquele movimento 

corporal de ‘agora vamos fazer tal brincadeira’ ou ‘agora 

vamos fazer isso pra mexer com o corpo’, também acontece, 

também tem esses momentos mais dirigidos, mas eu vejo um 

movimento com o corpo naturalmente acontecendo nesse 

espaço, né? Entre todos, não é só com as crianças. 

Ela diz que não se trata do agir corporal 

conduzido e dirigido, ela diz que isso 

também acontece nas oficinas, na 

educação física, mas ela quer ressaltar que 

o espaço escolar proporciona o 

movimento corporal acontecendo 

naturalmente entre todos, crianças e 

adultos. 

Explicitações da pesquisadora: 

O ambiente da EPA é puro movimento, 

desde a natureza abundante, aos espaços 

amplos que permitem as pessoas se 

movimentarem bastante. O ambiente é 

dinâmico, pois acontecem diferentes 

atividades simultaneamente, não há 

horários e atividades padrões para todos ao 

mesmo tempo. Na EPA as crianças se 

movimentam em suas atividades, nos seus 

trabalhos de pesquisa, nos estudos, etc. Os 

espaços são vivos, pois sempre há pessoas 

circulando, o que possibilitam também os 

encontros e os abraços. O corpo na EPA 

não está confinado ao padrão de entrar 

pelo portão e ficar sentado imóvel na sala 

de aula. Essa sensação corporal de 

atividade, de liberdade e de vida é um 

ponto essencial para o desenvolvimento de 

uma educação libertadora. Dependendo do 

contexto, até mesmo parado, o corpo pode 

estar livre ou não, o corpo pode estar 

confinado, oprimido e preso ou pode estar 

contemplando, sonhando, imaginando, 

refletindo, etc. O espaço da EPA é repleto 
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de bancos em jardins, embaixo das árvores 

e isso favorece muito a corporeidade. 

 

4. Racionalidade; 

 

Código Entrevistado Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

4.1 Educador 01 – 

20.07.2015 

Racionalidade eu imagino dentro do contexto do projeto é, 

me veio um pouco a ideia de otimizar aquilo que tem, aquilo 

que a gente consegue perceber e aí racionalizar seria levar 

para um fim os recursos disponíveis na maneira educativa, 

na intervenção educativa, assim. 

Para o Educador 01 a racionalidade 

acontece na EPA no sentido de otimizar o 

que se tem, perceber as potencialidades e 

racionalizar, ou seja, levar para um fim, 

conduzir os recursos de maneira educativa 

na prática da escola. 

Explicitações da pesquisadora: 

A racionalidade acompanha o movimento 

dinâmico do projeto otimizando o que se 

tem. Racionalizar para aproveitar da melhor 

maneira os recursos disponíveis na prática 

educativa, portanto a sensibilidade e 

racionalidade trabalham juntas para 

perceber esses recursos e otimizá-los. 

Prática e 

proposta 

pedagógicas / 

Percepção/ 

Recursos / 

Racionalidade 

 

4.2 Educadora 02 

– 18.06.2015 

[...] a gente fala muito assim: ‘ah, porque pedagogicamente, 

‘porque pensando pelo lado pedagógico’, né? E aí quando 

você vai estudar sobre essas coisas da pedagogia, para uma 

didática, existe uma separação, então, tem o cognitivo, tem 

o emocional, o artístico e a gente tava conversando 

justamente que não é assim, que na verdade tem tudo isso, 

mas não separado e essas coisas dialogam, é como se 

pegasse todas essas coisas e colocasse no liquidificador e 

batesse, é tudo uma coisa só. Então são duas coisas, na 

A Educadora 02 diz que é comum tratar 

algum assunto de forma pedagógica, ela diz 

que nos estudos da pedagogia, para efeitos 

didáticos existe uma separação entre o 

cognitivo, o emocional e o artístico. 

Contudo, na prática não há essa separação, 

esses aspectos dialogam, caminham juntos 

e constituem uma coisa só, um fator 

influencia o outro. 

Educação 

Estética/ 

Cognição e 

emoção / Ser 

da criança 
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verdade, uma influência a outra, mas não é assim, porque dá 

entender que é separado, né? Tem isso também, mas é bem 

complexo isso dentro de mim, porque na verdade é tudo 

junto, não tem essa separação, as coisas andam juntas, 

caminham junto. Tem crianças que tem um bom 

desenvolvimento cognitivo e as vezes elas usam o raciocínio 

pra manipular, e às vezes emocional, né? Quando acontece 

alguma coisa elas ficam péssimas, o emocional acompanha 

o cognitivo. Por isso que é uma contradição, quando eu falo 

que é tudo misturado, mas ao mesmo tempo não é, é uma 

contradição mesmo, tem que entender desse jeito. Porque é 

assim essas duas coisas juntas. Eu posso garantir que aqui a 

gente não supervaloriza o racional em detrimento do 

emocional, é o tempo inteiro cuidando do ser da criança, é 

justamente por isso que é tão cansativo, seria muito mais 

fácil se a gente só cuidasse de conhecimento, conteúdo, mas 

a gente não alcançaria os resultados que a gente propõe. 

Ela diz que algumas crianças tem um bom 

desenvolvimento cognitivo e, ás vezes, usa 

o raciocínio para manipular, outras vezes, se 

acontece algo relacionado ao emocional 

elas ficam péssimas. O emocional 

acompanha o cognitivo e vice e versa, é uma 

contradição, mas está mesmo tudo junto, é 

preciso entender dessa forma. 

Ela garante que na EPA não há um 

privilégio do racional em detrimento ao 

emocional, é o tempo todo cuidando do ser 

da criança. É por isso que o trabalho exige 

tanto, seria bem mais fácil só cuidar do 

conteúdo, mas não seria o bastante para 

atingir os resultados que propõe o projeto da 

EPA. 

Explicitações da pesquisadora: 
O cognitivo e o emocional participam de um 

mesmo processo de forma complementar, 

indissociável e se influenciam mutuamente. 

Podemos compreender o cognitivo e o 

emocional separadamente para conhecer 

suas características, porém para entender o 

processo humano é preciso compreender a 

complementaridade desses aspectos 

humanos, pois para um desenvolvimento 

saudável do ser é preciso buscar um 

equilíbrio destas perspectivas, pois o 

intelecto precisa da sensibilidade para ser 

ético e para saber lidar com as adversidades 

da vida. A Educadora 02 destaca que na 

EPA há o entendimento que o intelectual 

precisa do emocional para ser saudável e 
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isso é considerado o tempo todo no fazer 

educativo da instituição, por isso é o 

trabalho é tão intenso, exige muita atenção 

e sensibilidade. 

4.3 Educador 03 – 

17.06.2015 

A proposta aqui é fazer com que a criança consiga avaliar, o 

que eu falei antes, a ação ou reação dela no contexto que ela 

tá inserida, quando ela conseguir ser critica nesse sentido, aí 

ela ta chegando no lugar dela. 

O Educador 03 diz que a proposta na EPA é 

ajudar a criança a ser crítica, avaliar suas 

ações e reações, o contexto em que está 

inserida. 

Explicitações da pesquisadora: 
O trabalho de diálogo e relação com os 

educandos objetiva fazer com que estes 

sejam autocríticos, avaliem a si mesmos, 

reflitam acerca de suas ações dentro do 

contexto que estão inseridos. 

Prática e 

proposta 

pedagógicas / 

Autonomia/ 

Heteronomia 

 

4.3.1 Educador 03 – 

17.06.2015 

Quando uma criança fala ‘não vou mais tocar porque eu tô 

com o ombro doendo’ eu tenho várias opções aí, né? A 

primeira opção é ‘mas você tem esse costume?’ ‘não’ ‘você 

não quer tentar mais uma vez? Porque de repente se você 

tentar você vai se acostumar’, foi o que eu falei pra criançada 

ali fora e eles ficaram. Porque tem que ter um incentivo. 

Então essa racionalidade aqui no Âncora também, eu vejo, 

que ela existe também com esse viés do incentivo, a gente 

tem que incentivar, dar as opções, pra que eu possa pensar, 

ter meu senso crítico, se vai estar dentro do meu contexto ou 

não já é outra coisa. 

O Educador 03 fala das situações em que as 

crianças querem parar de tocar porque estão 

cansadas da atividade de música. O 

educador diz que a partir disso ele tem 

algumas opções: questionar, oferecer outras 

chances, outras maneiras, estimular a tentar 

mais um pouco. Ele fez isso com um grupo 

de educandos e eles ficaram tocando mais 

tempo. O educador diz que é preciso que 

haja incentivo e ele vê a racionalidade nesse 

sentido, ao incentivar, dar opções, estimular 

o senso crítico. 

Explicitações da pesquisadora: 
O trabalho de dar atenção e escutar os 

educandos permite ao educador ter 

sensibilidade para intervir de forma 

incentivadora. A racionalidade atua nesse 

sentido, para dar opções e incentivos, que 

estimule o pensar, o senso crítico. 

Prática e 

proposta 

pedagógicas / 

Incentivo/ 

Senso crítico / 
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4.4 Educadora 04 

– 20.07.2015 

[...] racionalidade vai me lembrar os estudos, a parte do 

roteiro mais voltada pros estudos, porque o roteiro de 

aprendizagem não tem que ser só estudo... acho que 

racionalidade me lembra aqui a tentativa, o objetivo que é 

de aprender a aprender, que mexe muito com o racional, mas 

mexe com o afetivo também, né? So que eu acho que hoje 

tá muito mais ligado à racionalidade, essa é a palavra, né? 

Então... talvez esse seja um resquício do ensino tradicional, 

né, que foca em conteúdos, que põe as pessoas sentadas e 

que considera isso e isso é estudar. Não, às vezes estar 

brincando, estar rolando na grama, estar mexendo com 

argila é tão aprender quanto estar lá no processo mais 

racional, né, com o livro, menos sensório, menos afetivo, 

acho que esse é um... uma das coisas relacionadas ao estudo 

e que vai sendo desenvolvida nesse sentido, a partir de um 

gosto da criança, já é um avanço, mas ainda muito num 

modelo, talvez, enquadrado, assim. 

A Educadora 04 reflete sobre a questão da 

racionalidade na EPA e se refere aos 

estudos dos educandos, o roteiro de 

aprendizagem, mas ela ressalta que o 

mesmo não trata apenas dos estudos. Nesse 

processo há também um processo racional 

de “aprender a aprender” que está 

intimamente ligado ao emocional, afetivo, 

mas hoje isso está mais voltado para o 

racional. A educadora sugere que isso ser 

um resquício da educação tradicional, 

bancária, que foca em conteúdos e por isso 

estudar é ficar sentado lendo ou assistindo 

aula. Ela diz que estar brincando, rolando na 

grama, mexendo com argila são 

aprendizados tanto quanto estar no processo 

mais racional com o livro, menos sensório e 

afetivo. 

A educadora diz que o estudo vai sendo 

desenvolvido a partir de um gosto da 

criança. Ela diz que isso é um avanço, mas 

que, talvez, ainda esteja em um modelo 

enquadrado. 

Explicitações da pesquisadora: 
O roteiro de aprendizagem da criança 

envolve várias atividades, dentre elas as 

oficinas, os estudos, as pesquisas, etc. Não 

só o conteúdo é considerado, mas a forma 

de aprender, a postura curiosa, o desejo de 

conhecer. Estes aspectos unem a 

sensibilidade, os sentimentos, os sentidos à 

cognição e à aprendizagem. As atividades 

corporais, artísticas, as experiências de 

Estudos / 

Roteiro de 

Aprendizagem 

/ Aprender a 

aprender / 

Unicidade do 

educando 
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vida, tudo isso também faz parte do estudo, 

complementa o ato de sentar, ler e resolver 

exercícios, pois essa capacidade depende do 

bem estar físico, emocional e mental. 

4.6 Educadora 06 

– 20.07.2015 

[...] eu não sei se tem outras formas de se conduzir um 

projeto como esse, eu sei da forma que nós estamos 

encontrando aqui e desenvolvendo aqui, porque o projeto ele 

tem valores, né? Os valores vêm de princípios e, na verdade, 

tem uma racionalidade muito grande, muito grande, até 

porque o objetivo central do projeto é tornar pessoas mais 

sábias e mais felizes, então, quando eu falo desse 

movimento corporal e dessa forma de expressão tão natural 

que envolve um espaço aonde eu posso movimentar 

livremente, eu posso me conduzir, isso não é laissez-faire, 

isso não é de qualquer jeito, então existe uma racionalidade 

de qual é o objetivo, de cada um se apropria disso, de se 

organizar no seu tempo e no seu espaço em relação ao seu 

corpo e dar conta disso, buscar isso realmente com muita 

responsabilidade e muita seriedade, então quando as 

pessoas... as pessoas podem, ao ouvir falar do Âncora, 

imaginar assim, ‘há uma escola que não tem turma, não tem 

série, não tem divisão faixa etária, não tem professor dando 

aula, as crianças se movimentam’, podem pensar assim 

‘nossa, mas isso deve ser uma bagunça’, não, porque eu acho 

que a racionalidade tá muito presente, e na minha visão a 

racionalidade está par a par, lado a lado com a questão do 

sentimento, eu acho que não existe racionalidade sem 

sentimento e vice e versa, então, quando as crianças chegam 

e elas vão elaborar o plano do dia delas, esse plano do dia 

ele está diretamente relacionado a um roteiro de estudo 

quinzenal que está diretamente a um planejamento de um 

planejamento de projeto de aprendizagem, lógico, que ela 

não faz sozinha, ela tem um orientador, que aqui é chamado 

A educadora 06 desconhece se há outras 

formas de se conduzir um projeto como a 

EPA, então tudo o que ela fala é com base 

na experiência de desenvolvimento da EPA, 

que é um projeto com base axiológica, ou 

seja, fundamentados em valores, que vêm 

de princípios e toda uma racionalidade, cujo 

objetivo central é tornar pessoas mais sábias 

e felizes. 

A educadora diz que quando fala que o 

espaço favorece o movimento corporal e a 

expressão natural, que é possível 

movimentar-se livremente, isso não é 

laissez-faire, ou licenciosidade. Existe uma 

racionalidade no objetivo de cada um se 

apropriar disso, organiza o seu tempo e seu 

espaço em relação ao seu corpo, cumprir 

suas responsabilidades e fazer isso com 

seriedade. 

Ela diz que quando as pessoas ouvem falar 

da EPA como uma escola que não tem aula, 

nem séries, as crianças se movimentam, 

etc., podem pensar que é uma bagunça, mas 

não. Porque a racionalidade está muito 

presente, no mesmo nível da questão do 

sentimento. Então, quando as crianças 

chegam e vão elaborar o planejamento de 

seus dias, esse plano está relacionado com o 

roteiro de estudo quinzenal que está 
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de tutor, mas a racionalidade ela tá ali, ela tá presente, e essa 

criança tá fazendo tudo isso pra que? Pra ela poder cada vez 

mais se aprofundar, pra ela conhecer mais, pra que ela 

realmente consiga ser mais sábia e mais feliz. A felicidade 

ela está diretamente relacionada não a ‘se eu não sei eu não 

posso ser feliz’, não é isso. Mas ela está diretamente 

relacionada é ‘quanto mais eu sei eu posso exigir que eu seja 

respeitada, menos injustiçada, valorizada, considerada, não 

desprezada’ 

relacionado a um projeto de aprendizagem. 

A criança faz isso com a orientação do seu 

tutor que auxilia no aprofundamento dos 

saberes, no aprendizado de novos 

conhecimentos, para que a criança consiga 

ser mais sábia e feliz. 

A Educadora explica que a felicidade se 

relaciona com o saber, não no sentido de 

que quanto mais se sabe, mais se pode ser 

feliz. Não é isso. Na verdade, quanto mais 

eu sei, mais eu posso exigir ser respeitado, 

menos injustiçado, valorizado, considerado 

e não desprezado. 

Explicitações da pesquisadora: 
O pensamento de projeto da EPA gira em 

torno de valores, os quais decorrem de 

princípios. O projeto objetiva tornar as 

pessoas mais sábias e mais felizes. A escola 

possuir um espaço amplo, com natureza, 

onde as pessoas transitam livremente não é 

licenciosidade, há uma intenção racional 

por trás disso: cada um aprende a se 

organizar em seu tempo e no seu espaço, em 

relação ao seu corpo e à forma com que 

aprende. Isso exige responsabilidade por 

parte de todos, educadores e educandos, é 

tudo muito organizado e planejado, 

portanto, há uma forte racionalidade e 

sensibilidade por trás. As crianças ao 

chegarem à escola fazem o seu plano do dia 

de acordo com o seu roteiro de estudo 

quinzenal que está ligado a um 

planejamento de projeto de aprendizagem, 
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para isso a criança tem um orientador, o 

tutor, que lhe auxilia a conhecer mais, a 

aprofundar, a resolver problemas, a ser mais 

feliz. 

 

5. Arte; 

 

Código Entrevistado Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

5.1 Educador 01 – 

20.07.2015 

[...] arte-educação seria uma espécie de arte 

e isso danificaria o próprio conceito. A arte 

pra mim estaria ligado... seria um momento 

de um processo estético, a arte tem toda 

potencialidade, e já escreveram um monte de 

coisas a respeito disso e tudo mais, e cada 

um vai lidar de uma maneira, e que é super 

importante, né, no sentido crucial da vida, 

por isso que ela é tão relaxada e ela é tão 

desprezada. A arte não pode ser, no contexto 

escolar, pelo menos, escolar eu digo todo o 

contexto da educação, eu sinto que a arte não 

pode ser pornográfica, ela não pode exigir e 

ser apelativa para conseguir efeitos, seja lá o 

que seja, tem que ser... tem que ser 

inteligente, então buscar isso e apresentar 

isso eu acho que é um dos grandes desafios 

da escola, qualquer escola que seja, 

principalmente arte contemporânea então 

que tá mais longe ainda de qualquer senso, 

qualquer percepção, qualquer aspecto 

Para o Educador se a arte-educação fosse um tipo de arte, 

isso danificaria o próprio conceito. Para ele, a arte está 

ligada a um momento de um processo estético. A arte tem 

toda potencialidade e isso está nos diversos estudos e livros. 

Cada um lida de uma maneira e isso é importante, na 

perspectiva da vida, por isso a arte é tão desprezada e 

“relaxada”. 

No contexto escolar a arte não pode ser apelativa, libertina 

e pornográfico (talvez, um exemplo seja as músicas 

brasileiras populares que tocam nas rádios e são muito 

sexualizadas), a arte não pode exigir e ser apelativa para 

conseguir efeitos. Tem que ser inteligente, então buscar e 

apresentar isso são desafios de qualquer escola. 

Principalmente quanto à arte contemporânea que está mais 

longe de qualquer senso, percepção e conceituação de 

prática. O Educador 01 afirma que estamos afastados do 

mundo da arte contemporânea, da produção atual disso. Ele 

diz que a arte tem o papel de atualizar, debater questões 

importantes, de sensibilizar, dar corpo, palavras, aspectos 

para sentimentos e experiências, abrir experiências e 

possibilitar novas visões. O educador afirma que tudo isso 

Arte/ 

Estética / 

Desafio / 

Experiência 

estética / 

Processo 

Estético 
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palpável de conceituação de prática, como a 

gente tá afastado mesmo do mundo da arte 

contemporânea, de uma produção atual 

disso, então eu acho que a arte tem esse 

papel de atualizar, de debater questões 

importantes, de sensibilizar, de dar corpo e 

dar palavra e dar aspectos para sentimentos 

e para experiências, abrir experiências, 

possibilitar novas visões e isso é tão difícil 

de criar num contexto de aula que eu acho 

que fica nessa construção ainda, né? Pra 

gente mesmo, a gente tá aprendendo isso, 

tentando buscar isso, mas pra mim é o 

elemento... daria pra dizer o elemento cerne. 

O processo estético, a experiência estética é 

o elemento cerne, que aí tem tudo a ver com 

o corpo, tem tudo a ver com a palavra, tem 

tudo a ver com o cabelo, tem tudo a ver com 

a pele, com a roupa, com a postura, com o 

tem de voz, o processo estético ta aí, né, 

organização da sala, a limpeza do caderno, 

capricho de letra, meneio de cabeça, modo 

de comer, acho que esse processo estético é 

o que dá a personalidade, num sei. 

é muito difícil de criar num contexto de aula, então o que 

há hoje é um processo de construção. Ele diz que a EPA 

está aprendendo isso, está na busca e que, para ele esse é 

um elemento cerne. A experiência e o processo estético, são 

elementos cernes que tem tudo a ver com o corpo, a palavra, 

a pele, o cabelo, a roupa, a postura, a voz, etc. O processo 

estético está na organização da sala, na limpeza do caderno, 

capricho de letra, meneio de cabeça, modo de comer, etc. 

O educador acredita que esse processo estético é o que dá 

personalidade. 

Explicitações da pesquisadora: 
A arte tem uma maneira de ser para cada um, ela é um 

momento de um processo estético, por isso no espaço 

escolar ela não pode ser apelativa e exigir efeitos. A arte 

precisa ser inteligente e esse é um dos principais desafios 

da escola. A arte tem o papel de atualizar, debater temas, 

sensibilizar, dar corpo e palavras para sentimentos e 

experiências, possibilitar experiências e novas visões. A 

EPA está nessa busca atualmente, de encontrar uma forma 

de lidar com a arte enquanto momento estético e enquanto 

o cerne de tudo, um espaço onde a arte possa acontecer 

como criação, inspiração e personalidade. 

5.2 Educadora 02 

– 18.06.2015 

Tinha no começo o ‘momento artes’ aqui, 

que era na sala da consolidação que é hoje, 

aí as crianças iam lá e tinham o momento 

artes, e faziam lá trabalho com argila, 

pintura, tinha várias coisas... Isso logo no 

começo, depois de um tempo a gente viu que 

na verdade a gente não quer passar essa 

mensagem pra criança, porque a arte tá em 

tudo, então é o nosso olhar de ver o belo nas 

A Educadora 02 recorda que na EPA, no começo, havia o 

momento artes, era na sala maior e central da EPA, onde 

hoje é a consolidação, as crianças iam lá e faziam trabalhos 

com pintura, argila e outras coisas. A equipe logo concluiu 

que não queriam tratar a arte daquela forma e passar para 

as crianças daquele jeito. A arte está em tudo, está no nosso 

olhar de ver o belo nas coisas, em nós mesmos, em nossas 

relações. Ela disse que é também preocupação da EPA 

apresentar os recursos artísticos para as crianças, o que se 

Arte/ 

Educação 

estética 
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coisas, na gente mesmo, nas relações, mas 

também a gente tem essa preocupação de 

apresentar pras crianças os recursos 

artísticos que se usa pra produzir arte, a 

gente fez um trabalho, por exemplo, com 

literatura, com mitologia, especifico. Então 

tem essas coisas específicas. Tem o trabalho 

com a música que é específico, tem 

momentos específicos, tem o trabalho de 

colagem, como eu falei, a dança, mas a 

proposta não é essa, e agora a discussão ela 

tá sendo, além de a gente ver a arte em tudo, 

é do despertar da sensibilidade, não só da 

arte uma questão estética, mas uma questão 

sensível. 

usa para produzir arte. Ela deu o exemplo de um trabalho 

que realizou com literatura e mitologia e também falou dos 

momentos específicos com colagem, música e dança, mas 

a proposta não é apenas isso. A discussão agora tem sido 

em torno de ver a arte em tudo, do despertar da 

sensibilidade, da arte não apenas do belo, mas numa 

perspectiva estética e sensível 

Explicitações da pesquisadora: 
No início do projeto da EPA como escola em 2012, havia 

o momento artes, uma sala de artes, mas depois ao refletir 

essa prática a equipe decidiu que não queria passar para as 

crianças essa ideia fragmentada da arte, pois a arte está em 

tudo. Eles têm a preocupação de apresentar os recursos 

artísticos para as crianças como a literatura, a música, a 

dança, etc., mas a proposta atual é de ver arte em tudo e 

despertar a sensibilidade, ou seja, não apenas a arte 

enquanto elemento estético, mas como uma questão 

sensível. 

5.2.1 Educadora 02 

– 18.06.2015 

[Vocês enxergam um caminho, como 

trabalhar a arte para despertar a 

sensibilidade?] 

Tem um grupo que pensa isso, que eles se 

reúnem semanalmente e pensam, também 

tem um projeto de aqui ser um centro 

cultural, de ter muitas coisas, isso já tá 

encaminhado, tem o circo, tem o cinema 

todas as quartas-feiras, tem coisas 

acontecendo pra criar uma base cultural 

mesmo que é pobre, né? Que é pobre porque 

as famílias dessas crianças elas precisam 

ganhar o tempo delas trabalhando pra 

sobreviver, eles não têm esse contato, esse 

tempo pra desfrutar, contemplar, pra 

A Educadora 02 fala do grupo da arte, um grupo de 

educadores que se reúne semanalmente para pensar a arte 

na EPA, há também duas educandas participando desse 

grupo. Há um projeto de tornar a EPA um centro cultural, 

de ter muitas coisas, como já tem: o circo, o cinema, coisas 

acontecendo para criar uma base cultural, que ainda é 

pobre, porque as famílias dedicam tempo ao trabalho e não 

têm tempo para desfrutar, contemplar, apreciar arte e 

cultura. Então é um trabalho minucioso e orgânico. 

Explicitações da pesquisadora: 
Há um grupo de educadores que se reúne para discutir a 

questão da arte na EPA, uma das ideias e de fazer um centro 

cultural na escola, também manter as atividades do circo, o 

cinema semanalmente, etc. Tudo isso objetiva criar uma 

base cultural, pois as famílias das crianças não tem muito 
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apreciar, então é um trabalho de 

formiguinha. 

contato com a arte, pois devido sua condição social 

desprivilegiada não têm tempo para desfrutar, contemplar 

e apreciar. Essa base cultural é um processo orgânico de 

construção de uma identidade. 

5.3 Educador 03 – 

17.06.2015 

Estamos em processo. Um processo de 

entender como pode funcionar a arte. 

Primeiro, ela não poderia ou deveria ser 

separada do pedagógico, ela não é pra ser 

vista dessa forma, ela é tanto quanto outro 

assunto que esteja relacionado a se educar. O 

caminho que eu tô tentando seguir com a 

questão da arte no Âncora e que a gente tá 

trilhando o caminho é: de que forma que eu 

posso incentivar o Âncora a pensar mais na 

Arte. O que é que tá faltando, né. 

O Educador 03 afirma que, quanto à arte, a EPA está em 

processo. O grupo está num processo de entender a arte. 

Primeiro que ela não pode ser vista separada do 

pedagógico, ela faz parte dos assuntos que se referem ao 

ato de educar. 

O Educador diz que o caminho que a sua prática tem 

tomado em relação a arte é no sentido de incentivar a EPA 

pensar mais na arte. O que está faltando. 

Explicitações da pesquisadora: 

A equipe da EPA está em fase de repensar a arte e 

reorganizar o seu lugar no projeto. Há um desejo que a arte 

seja espontânea, para isso o Educador 03 busca maneiras 

de como fazer as pessoas pensarem mais na arte. 

Arte / 

Incentivo / 

Pedagógico 

/ Processo  

5.3.1 Educador 03 – 

17.06.2015 

[...] eu vou oferecer as pessoas, oferecer a 

oportunidade, né, de trabalhar com a arte e 

através da arte manifestar o que eu tenho de 

melhor, de repente eu não consigo escrever 

um texto num momento, mas eu consigo 

escrever uma letra, uma poesia que reflete 

tudo aquilo que eu penso e a partir dali eu 

posso trabalhar esse lado gramatical, eu 

posso trabalhar com subtexto, eu posso 

trabalhar infinitas coisas, né? Eu posso 

compor. Eu posso entender e compreender 

melhor a minha vida, o espaço que eu tô, o 

lugar que eu moro, as pessoas, né? Isso tudo 

através da arte, né? 

O educador entende que o seu papel na EPA, quanto à arte, 

é oferecer a oportunidade às pessoas de trabalhar com a arte 

e através disso manifestar o que há de melhor. Por exemplo, 

um educando pode estar sem conseguir escrever um texto 

naquele momento, mas pode conseguir escrever uma 

poesia, ou fazer uma música que reflete o que ele pensa. A 

partir disso pode-se trabalhar a gramática, o subtexto e 

várias outras coisas. Assim é possível compreender a 

própria vida, o espaço, o lugar, a comunidade, as pessoas. 

Tudo isso através da arte. 

Explicitações da pesquisadora: 

É preciso que haja encontro e relação para criar 

oportunidades para que os educandos de manifestem 

através da arte, é preciso conhecer as dificuldades e 

potencialidades dos educandos para oferece-lhes caminhos 

Arte 
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e incentivá-los a experiência da arte como conhecimento de 

si e do mundo. 

5.3.2 Educador 03 – 

17.06.2015 

[...] estamos num caminho, né? Essa é a 

sacada: de potencializar o que já tem aqui, o 

que tá ali guardadinho, é um ou outro que tá 

manifestando... E a sacada das artes daqui é 

manifestar, é criar um espiral, acho que essa 

é a palavra, é criar um espiral das artes, onde 

tudo envolve tudo. Mas eu não posso ver a 

arte separada do nada. Não dá pra ver arte, 

eu não consigo enxergar a arte separada das 

outras linguagens. 

O Educador 03 entende que o caminho da arte na EPA 

passa por potencializar o que já há e acontece, quem já está 

se manifestando. Então é preciso manifestar, criar um 

espiral das artes, onde tudo se envolve, pois a arte não está 

separada de nada, caminha junto com as outras linguagens. 

Explicitações da pesquisadora: 

A questão da arte é vista como um processo que está se 

construindo na experiência, a matéria-prima desse processo 

é a subjetividade, é preciso observar no jeito de cada um e 

perceber o que está guardado, o que está se manifestando. 

É preciso também enxergar a arte integrada, conectada com 

tudo. 

Arte/ 

Relação 

humana / 

Espiral das 

artes 

5.4 Educadora 04 

– 20.07.2015 

Arte... me lembra falta, porque falta acho 

que arte, engraçado, como assim no projeto 

Âncora falta arte? Bom, esse semestre 

faltou. Como eu disse a gente ficou muito 

focado, então, acho que foi uma decisão da 

equipe por tudo que já passaram e eu entrei, 

é claro, no processo, né, então, eu sei já teve 

aqui muitos momentos de privilegiar a arte e 

esse semestre foi... semestre de organização 

eu acho. Assim, de colocar as coisas nos 

lugares, de pensar limites, de pensar que 

liberdade ela anda junto com 

responsabilidade, né? E que a gente, às 

vezes, só pensou na liberdade e não ensinou 

a essas crianças a responsabilidade, então 

como essas coisas foram focadas, a arte, que 

tá mais ligada à liberdade, ao sensível, ficou 

um pouco de lado, mas ela é uma das 

prioridades do projeto, claras, assim, não é 

Para a Educadora 04 a arte é algo que falta na EPA. Ela 

mesma acha estranho faltar arte naquela escola, mas admite 

que para ela, naquele semestre faltou. Ela disse que o foco 

estava na organização do projeto, então já era uma decisão 

da equipe, diante de suas experiências, que era hora de 

deixar a arte um pouco de lado e colocar as coisas nos 

lugares, pensar limites, pensar a liberdade junto com a 

responsabilidade. 

Ela disse que há a reflexão de que a estavam pensando na 

liberdade e não ensinaram a responsabilidade. Então a arte, 

que está mais ligada à liberdade e ao sensível, ficou um 

pouco de lado. A arte é, porém, uma das prioridades do 

projeto, não há nenhuma crise, apenas um momento e uma 

priorização. 

Explicitações da pesquisadora: 

O fazer educativo na EPA se dá de forma dinâmica, é 

construído num movimento que às vezes prioriza alguns 

aspectos e deixam outros para um outro momento.  

Arte / 

Liberdade e 

responsabil
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nenhuma crise, acho que é só uma questão 

de priorização mesmo. 

5.5 Educadora 05 

– 19.06.2015 

[...] cada vez mais a gente sabe que não sabe 

o que é a arte, né? Porque a arte é tudo, mas 

ela também não pode ser banalizada a ponto 

de falar tudo é arte, mas por que que é arte? 

Então, a sensibilidade, a capacidade de 

enxergar além daquilo que está se vendo, né? 

Valorizar a diversidade, buscar recursos não 

só no que é convencional, mas olhar para as 

coisas de maneira: ‘hum, isso aqui também 

pode ser um recurso para eu expressar aquilo 

que eu quero, tanto nós educadores, quanto 

as famílias também, não fomos ajudados 

nessa área, a gente foi condicionado a: ‘o que 

é arte? Aquilo que é belo’. Né? Aquilo que 

aos olhos é um padrão de beleza então, se um 

desenho tá mal feito vai fazer de novo 

porque isso não é bom. Né, então a gente 

busca essa perfeição e a perfeição começa a 

ser pela cópia, copiar alguém que se intitula 

como sendo alguém que tenha feito algo 

bonito. E trocar isso por outras coisas é 

muito difícil pra nós e, claro, isso vai ficando 

mais difícil para as crianças, mas aqui no 

Âncora, por exemplo, tem pessoas que tem 

essa capacidade, que tem essa 

potencialidade, formação também, então nos 

ajuda, a gente pede ajuda, ‘vem cá, olha, as 

crianças estão fazendo tal coisa, eu não tô 

conseguindo ajuda-las eu não sei se eu 

incentivo isso, se eu deixo acontecer 

sozinho, até que ponto fazer por fazer tá 

De tanto pensarem e discutirem sobre o assunto, a equipe 

já não sabe o que é arte. Ela está em tudo, mas não pode ser 

banalizada a ponto de se dizer que tudo é arte. Por que então 

a arte é arte? Porque é a sensibilidade, a capacidade de 

enxergar além do que está dado, valorizar a diversidade, 

buscar recursos não apenas no que é convencional, mas 

perceber que muitas coisas podem ser um recurso para eu 

expressar o que eu quero. 

Os educadores e as famílias não foram educados e ajudados 

nessas áreas, todos fomos condicionados a acreditar que 

arte é aquilo que é belo, que há um padrão de beleza.  

Então se o desenho não está perfeito, deve ser feito de novo, 

está errado. Existe uma busca pela perfeição que começa a 

ser pela cópia, copiar alguém que tenha feito algo bonito. 

Ultrapassar isso é difícil, mas na EPA tem pessoas capazes, 

que tem essa potencialidade e formação, isso ajuda, os 

educadores pedem ajuda. Se estão numa atividade com as 

crianças e ficam em dúvida como incentivar ou como 

intervir, se deixa acontecer sozinho, até que ponto fazer 

algo só por fazer é certo, onde interferir? Como abrir novas 

possibilidades. A Educadora 05 diz que as pessoas vêm 

ajudando muito esse processo e ela tem aprendido muito 

sobre arte. 

Explicitações da pesquisadora: 

A constante reflexão e questionamento crítico que permeia 

a pedagogia da EPA faz com que o questionamento acerca 

da arte também seja profundo, sabe-se que a arte é tudo, 

mas esse não deve ser um entendimento reducionista, mas 

sim uma busca de compreender as raízes que nos fazem 

sentir e compreender a arte, a forma genuína da experiência 

artística. Uma dessas raízes é a sensibilidade, é a 
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certo, até que ponto eu preciso e interfiro’ e 

abrir outras possibilidades, então as pessoas 

vem nos ajudando muito, eu tenho aprendido 

muito em relação à arte. 

capacidade de ver além, de valorizar a diversidade, olhar 

para os recursos e espaços e enxergar possibilidades 

artísticas. Esse processo, porém, precisa de uma 

transformação pessoal, pois nós adultos, formados na 

educação bancária, não tivemos espaço para enxergar a arte 

em tudo, entendemos a arte e a estética como aquilo que é 

belo, como um padrão de beleza. Isso nos leva a dizer se 

um desenho está bem feito ou não e o ideal de perfeição nos 

faz querer copiar aquilo que é visto como perfeito ou 

bonito. Na EPA os educadores buscam essa transformação 

por meio do diálogo, da reflexão em equipe, pedem ajuda 

uns aos outros e discutem muito sobre suas experiências. 

5.6 Educadora 06 

– 20.06.2015 

[...] quando o projeto começou a gente não 

sabia muito bem o que fazer com a arte, aliás 

nem com a arte, nem com o inglês, nem com 

a educação física... Por que? Porque o 

modelo ele é muito forte e é o que a gente 

sempre teve, né? Então o que fazer com a 

arte a não ser a aulinha de 50 minutos, 

podíamos até botar aulinha de 100 minutos, 

mas, o que fazer com a arte? Mas tinha muito 

mais coisas pra gente cuidar antes de pensar 

na arte. E aí, incomodava muito que as 

crianças fossem lá ter aula de arte, que na 

realidade era oficina de artes e aí mesmo que 

a gente tentasse assim ‘não, não dá 

trabalhinho igual pra todo mundo’, mas um 

professor só, então, enfim. Logo no começo 

a gente montou um grupo pra pensar sobre 

arte, esse grupo... [isso foi em 2012 na época 

da escola, assim, porque até hoje eu sei que 

tem esse grupo] Ele retomou, ele ficou um 

tempão parado e depois ele retomou, até 

A Educadora 06 diz que quando o projeto começou 

(quando o projeto passou a ser escola, em 2012) a equipe 

não sabia exatamente o que fazer com a arte. Assim 

também com o Inglês e a Educação Física. Porque o 

modelo é muito forte, pois foi aquilo que sempre tivemos. 

Então, como trabalhar com a arte de um jeito diferente de 

fazer atividades numa aula de 50 minutos. Ainda que fosse 

possível dispor de 100 minutos, mas o que fazer exatamente 

com a arte? Porém, havia outras coisas urgentes antes de 

pensar na arte. Era incômodo que as crianças fossem ter 

aulas de arte, ou oficinas, pois a tendência é dar trabalhos 

iguais para todo mundo, porque é um professor só, então 

caía nisso. Então, logo no começo do Projeto Âncora como 

EPA o grupo da arte foi montado para pensar a questão. 

Esse grupo ficou parado por um momento e retomou em 

2014. A Educadora 06 diz que a equipe lembrou que esse 

grupo já existia. No primeiro momento o grupo era aberto 

para quem quisesse participar, tinha gente que entendia e 

gente que não entendia sobre arte, era aberto para quem 

quisesse, desse jeito não foi adiante, mas uma coisa que 

aprenderam que a arte é tudo, ou está em tudo. Estar 
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porque a gente lembrou ‘nossa tinha um 

grupo, ele se desfez, vamos retomar’, aí ele 

retornou, mas naquela época esse grupo foi 

feito por quem quisesse participar, então 

tinha gente que entendia de arte, gente que 

não entendia de arte, quem quisesse ia lá, 

bom, ele não foi muito a frente, mas uma das 

coisas que a gente teve certeza é que arte era 

tudo, então, isso ficou muito claro. Estar 

cozinhando era arte, estar no circo era arte, 

sabe, fazer uma ciranda ali era arte, então, 

arte é tudo, né, como é que então nós vamos 

colocar um momento, uma oficina de arte? E 

aí a gente começou a pensar que aquilo não 

tinha sentido nenhum, aí a gente resolveu 

colocar o espaço da arte aqui que era o 

espaço maior e assim, espaço aberto, mais de 

um educador e com várias ofertas, acabava 

ficando na tinta, no desenho, na colagem, na 

técnica. E aí de novo as crianças colocavam 

no planejamento de tal em tal hora eu vou 

para a sala de artes, e aí a gente viu que 

aquilo era um fiasco e acabamos, e aí 

acabamos com a aula de artes, com oficina 

de artes, com tudo, e aí a arte começou 

timidamente a acontecer, não mais 

programada ou direcionada por um 

educador, né? Ela começou a timidamente a 

acontecer, o menino que tá afim de fazer 

uma escultura ele vai fazer, o menino que tá 

afim de tocar violão, e aí a gente vai 

buscando quem é que pode ajudar esse 

menino, né? Acabou que veio o Educador 

cozinhando é arte, uma ciranda é arte, estar no circo, como 

então colocar um momento de oficina de arte? Não parecia 

fazer sentido para a equipe. Resolveram destinar para a arte 

a maior sala, onde hoje está o grupo da consolidação, 

espaço amplo, aberto, com mais de um educador, várias 

ofertas e mesmo assim caía naquela história de pintura, 

argila, no desenho, na colagem, na técnica. Mesmo assim 

as crianças colocavam “sala de artes” em seus 

planejamentos e isso fez a equipe concluir que não estava 

funcionando. Então acabaram com as oficinas e as aulas de 

artes. A arte começou timidamente a acontecer, não mais 

programada ou direcionada por um educador, o menino que 

quer fazer escultura vai fazer, que aprender a tocar violão, 

então alguém pode ajudar esse educando. A música é algo 

muito forte, o Educador 03 auxilia essa questão, mas não 

tem aula de música, as crianças que se interessam procuram 

o educador e fazem combinados com ele e vão aprendendo 

a tocar, não em momentos fechados para isso. 

A educadora conta que se iniciou a “parada cultural” que, 

às sextas feiras, todos param as atividades, fazem grupos, 

uns cantam, outros recitam, quando todo mundo se reúne e 

mostram suas artes, tem também oficinas com coisas mais 

técnicas. 

O grupo da arte voltou a se formar, a educadora diz que 

agora tem mais gente que entende de arte, porque na 

primeira formação tinha pouca gente que entendia. 

A educadora diz que a equipe ainda não chegou aonde quer 

nessa questão, que está muito longe do desejo, pois ainda 

não conseguiram definir exatamente esse desejo. Há uma 

certeza de que estão ainda muito longe do que querem. A 

educadora espera que esse grupo consiga, mas há um desejo 

de que a escola seja um espaço como um centro cultural, 
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03, a coisa ficou mais... tem essa coisa forte 

da música, mas não é, a gente nem diz que é, 

ninguém tem aula de música, as crianças que 

se interessam por música e tal, eles vão 

procurando o Educador 03, vão fazendo 

combinados com o Educador 03, e vão 

aprendendo a tocar e tal, não tem momentos 

assim, fechados, né? Aí começou a história 

da parada cultural às sextas-feiras que aí a 

gente para tudo, faz grupos, uns grupos 

cantam outros grupos recitam, enfim, aí 

depois, todo mundo se reúne, um mostra pro 

outro e tal, tem algumas oficinas que vem aí 

com algumas coisas técnicas, né? E aí o 

grupo voltou a se formar, agora eu acho que 

tem mais gente que entende de arte do que 

tinha no começo, porque no começo não 

tinha ninguém praticamente que entendia de 

arte. Mas eu acho que a gente ainda não 

chegou aonde nós queremos chegar, nós que 

nós ainda estamos muito longe do que a 

gente deseja, existe um desejo que a gente 

ainda não conseguiu definir exatamente o 

que ele é, e tem uma certeza muito grande 

que a gente ainda tá longe daquilo que a 

gente quer chegar, eu espero que com esse 

grupo a gente consiga, mas a gente quer um 

espaço como se aqui fosse um centro 

cultural, sabe, assim, tá a escola, tá o centro 

cultural, é mais ou menos uma coisa assim, 

onde artistas possam vir, conviver mais aqui, 

estar nesse espaço, né, então eu sinto que em 

onde vão os artistas, conviver, estar no espaço. Ela diz que 

em termos de arte a EPA está engatinhando. 

Explicitações da pesquisadora: 

Quando a EPA começou, em 2012, incomodava que a arte 

estivesse no modelo de aulas e oficinas, pois por mais que 

se tentasse evitar, acabava sendo inevitável dar trabalhos 

iguais a todos, pois com um só professor e uma turma de 

várias crianças acabava sendo assim. A equipe montou um 

grupo para pensar sobre a arte, esse grupo ficou parado por 

um tempo e depois retomou. No começo o grupo era aberto 

para quem quisesse participar e quando retomou havia mais 

participantes que entendiam de arte. No primeiro momento 

chegou-se à conclusão que arte era tudo, cozinhar, dançar, 

etc. por isso não seria correto colocar a arte em um 

momento específico. Resolveram então colocar a arte em 

um espaço, na maior sala, com vários recursos disponíveis 

e mais de um educador, mas acabou, novamente, se 

restringindo à técnica, ao desenho, à tinta. Novamente as 

crianças colocavam a arte como um momento em seus 

planejamentos. Foi decidido então acabar com o espaço, 

com as aulas e oficinas de artes e aí, segundo a Educadora 

06, a arte começou a acontecer, mas dessa vez não mais 

programada ou direcionada por um educador, a criança que 

tá com vontade de fazer uma escultura vai lá, busca o 

material e faz, quem tá afim de aprender a tocar violão, 

busca ajuda e começa a estudar. O Educador 03 é mais 

específico da música, mas não há oficina de música, as 

crianças que se interessam, vão a procura dele, marcam 

horários e começam a aprender o que querem. Também foi 

criada, às sextas-feiras, a Parada Cultural, onde as 

atividades são voltadas para apresentações artísticas e todo 

mundo se reúne para apresentar ou assistir. Há ainda 

algumas oficinas pontuais que são oferecidas, como a de 
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termos de arte a gente ainda tá muito 

engatinhando. 

hip-hop, colagem, graffiti e outras técnicas, mas essa não é 

a proposta. O grupo que pensa a arte voltou a se formar e 

hoje se sabe que ainda não se chegou ao que desejam e nem 

mesmo ainda não se definiu exatamente o que é esse desejo, 

o que se sabe é que parte desse sonho é a criação de um 

Centro Cultural, onde artistas possam vir conviver, mas 

isso é só uma parte, pois há um entendimento muito claro 

de que em termos de arte a EPA está apenas engatinhando. 

5.6.1 Educadora 06 

– 20.07.2015 

Mas começou assim, as crianças precisam 

começar a sentir curiosidade pelo inglês, 

então quem era voluntário que sabia inglês, 

então começou a falar inglês com as 

crianças, criança passava e falava, criança 

estava almoçando, chegava e perguntava o 

que ela estava comendo em inglês, então a 

gente começou com este incômodo, foi 

evoluindo, foi evoluindo, passou por muitas 

coisas, sempre devagarinho, porque a 

dificuldade de ter pessoas pra poder fazer 

isso sempre foi muito grande e hoje eu acho 

que a gente já deu um avanço muito grande 

que foi de conseguir fazer, ou estamos 

conseguindo fazer, porque eu acho que ainda 

não é 100%, que o tutor entenda que o inglês 

também é responsabilidade dele como é 

matemática, língua portuguesa e tudo mais. 

[...] As crianças lidam com a questão do 

computador que tem programa, jogos, como 

o do Olingo e outras coisas, como tem filmes 

que elas assistem, vídeo-games que elas 

jogam tá tudo escrito inglês, então tem 

dispositivos, também outra voluntária, ano 

passado trabalhava culinária e inglês, então, 

A Educadora 06 conta como se dão as atividades com o 

inglês na EPA. Ela disse que começou do pensamento de 

que as crianças precisam sentir curiosidade pelo Inglês, 

então quem era voluntário começou a falar inglês com as 

crianças no cotidiano, no refeitório, perguntava o que 

estava comendo em inglês. Esse incômodo foi evoluindo, 

sempre devagar e passando por muitas coisas, uma das 

dificuldades era ter pessoas para fazer isso. Ela diz que hoje 

em dia há um avanço sobre isso, mas ainda não é total: fazer 

o tutor entender que o inglês também é responsabilidade 

dele, assim como é matemática, português, etc. 

Ela diz que outro fator que trabalha o inglês são os 

computadores com filmes, jogos, programas. 

Ela falou também de uma voluntária que dava oficina de 

culinária em inglês. 

A educadora diz que a equipe vai criando vários 

dispositivos, as crianças estão se interessando e tudo está 

caminhando.  

Explicitações da pesquisadora: 

Para iniciar um estudo é importante trabalhar nas crianças 

o despertar pela curiosidade. Isso aconteceu com o inglês 

com a ajuda dos voluntários que faziam perguntas em 

inglês no cotidiano das crianças. Depois foi preciso 

convencer os tutores de que o inglês também era 
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a gente tem vários, alguns dispositivos, 

trabalhava com jogos e inglês, mas tá 

caminhando e as crianças tão se 

interessando, elas tão buscando, tá indo. 

responsabilidade deles. Os jogos de computador e as aulas 

de culinária em inglês também facilitam esse processo.  

 

 

6. Afetividade; 

 

Código Entrevistado Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

6.1 Educador 01 – 

20.07.2015 

[...] ser afetivo é você fazer com que o outro receba as 

coisas que você quer que ele receba de uma maneira que 

não crie quinas. Não é não-conflito, porque não se busca 

não-conflitos, eu pelo menos, eu busco conflitos, inclusive, 

mas ser afetivo é deixar um conflito sem quinas, orgânico, 

razoável, no nível de um bom diálogo, quando não se é 

afetivo você acaba gerando no outro uma resposta 

agressiva, então ser afetivo, na verdade, é se 

responsabilizar pela ação do outro, né? 

O educador diz que para ele, ser afetivo é 

fazer com que o outro receba o que você quer 

que ele receba sem quinas e conflitos. Não é 

exatamente buscar o não conflito, pois o 

conflito é importante, mas ser afetivo é 

deixar o conflito orgânico, razoável e sem 

quinas, no nível de um bom diálogo. Quando 

não há afetividade, geramos nos outros uma 

resposta agressiva. Então ser afetivo é se 

responsabilizar pela reação do outro. 

Explicitações da pesquisadora: 

Afetividade na relação pedagógica não pode 

ser entendida como ausência de conflitos, 

mas como respeito, pois o conflito pode ser 

enriquecedor, pode gerar aprendizado, mas 

isso só acontece por meio de um diálogo 

respeitoso, pois assim não há agressividade 

e talvez, nesse caso seja a agressividade o 

contrário da afetividade. Ser respeitoso é 

uma forma de ter cuidado com o outro, ter 

responsabilidade pela ação do outro. 
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6.2 Educadora 02 

– 18.06.2015 

É um modo de se relacionar com o outro, é um dos nossos 

valores, a gente acredita no amor. Não tenho muito o que 

dizer... é a nossa base. A gente fala que todos os momentos, 

inclusive aqueles que a gente tá dando um limite, precisa 

ser rigoroso com a criança, chamar a atenção, em todos os 

momentos tem que ter afetividade, mas não é uma 

afetividade ‘ah, você tem que falar de um jeito doce com a 

criança’, tem que ser real, né? Um amor de fato, tem que 

gostar muito mesmo. [...] é esse modo de se relacionar 

levando em conta o que o outro é realmente, respeitando... 

essas coisas. 

Afetividade é um dos valores basilares da 

EPA, todos da equipe acreditam no amor. 

Mesmos os momentos de dar limites às 

crianças, de ser rigoroso, chamar a atenção, 

são amorosos e, portanto, afetivos. Não é 

necessariamente falar com doçura, pois tem 

que ser real, mas levando em conta o respeito 

e o que o outro é. 

Explicitações da pesquisadora: 

A afetividade é um dos valores basilares da 

EPA e diz que tudo deve ser feito com amor, 

mas não um entendimento piegas de 

afetividade e amor, mesmo quando se 

precisa ser firme e usar a autoridade deve se 

fazer com respeito, afetividade e amor. É um 

modo de se relacionar. 

Relações 

humanas/ 

Amor / 

Rigor 

6.3 Educador 03 – 

17.06.2015 

[...] o educador, como sempre, tem que ser a referência e 

ele tem que ser esse poço de amor, mesmo numa situação 

difícil, mas é interessante essa amorosidade ser percebida, 

mesmo com a rigorosidade naquele momento do aprender. 

Acho que isso é importante. Eu também busco esse 

caminho. Ser rigoroso, mas ter um amor, ter uma 

afetividade, ter um cuidado na hora que eu for falar o não, 

mas também sem muito arrodeio, tem que ser direto, 

porque eles entendem, não precisa ficar enfeitando para 

explicar o que pode ser melhor ou pior, né? Acho que é um 

caminho bom. 

O educador é a referência, então ele é o poço 

de amor. Mesmo nas situações difíceis a 

amorosidade deve ser percebida, mesmo na 

rigorosidade do momento de aprender.  

O Educador 03 diz que busca esse caminho: 

ser rigoroso, mas ter amor, afetividade e um 

cuidado na hora de falar, de negar algo, mas 

também de forma direta, mas explicar o que 

pode ser melhor ou pior. Ele acha que é um 

caminho bom. 

Explicitações da pesquisadora: 

O educador é a referência de ser humano e a 

referência de amor. Esse amor tem que estar 

sempre presente, mesmo nos momentos de 

certa rigorosidade, pois tem que ser 

verdadeiro e não piegas, por isso é sem 
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rodeios, é direto, mas sempre respeitoso e 

afetivo, mesmo na hora de dizer um não. 

6.4 Educadora 04 

– 20.07.2014 

[...] eu cheguei aqui e tive logo de cara a percepção, a 

sensação, e eu sou muito assim emotiva, né, de que eu podia 

contar com as pessoas aqui, mesmo que eu não conhecesse 

todos, é claro, você não tem a mesma afinidade e abertura 

com todo mundo, mas eu percebia que eu podia contar com 

todo mundo, isso foi muito especial, isso me fez pensar em 

afetividade, que é possível, que é real e que é a partir disso 

que a gente também faz com as crianças, talvez porque tava 

muito forte as duas experiências anteriores, a parte negativa 

das experiências anteriores, que foi na escola municipal em 

São Paulo e uma outra ONG de contra turno escolar, uma 

certa falta de companheirismo ou uma certa competição, 

né? Não que não exista, acho que isso está no ser humano, 

e nem vou falar que aqui é intenso ou é acentuado, mas 

assim, o poder contar, quer dizer que eu reconheço em mim 

que tenho essas coisas, que às vezes não me dou bem com 

o outro ou não soube falar, e que há abertura para falar 

sobre isso, porque a gente acredita que conversando você 

resolve e essa conversa envolve afetividade, né? Então, isso 

me chamou muito atenção e me fez muito bem, assim, é 

uma das certezas que eu tive ‘não, por mais difícil que seja, 

é pesado, a carga horária e tudo mais, é... a primeira vez, 

falo isso muitas vezes e reforço, depois de um semestre, que 

eu trabalho num lugar e que eu tenho uma equipe e que eu 

posso chamar de equipe, eu trabalho com uma equipe, né, 

não só usando o nome pra denominar um aglomerado de 

pessoas, não, equipe no sentido mesmo profundo de equipe, 

então afetividade me lembra isso. 

A Educadora 04 disse que quando chegou 

para trabalhar na EPA, logo no início, ela 

sentiu que podia contar com as pessoas, 

mesmo que ela não conhecesse, não tivesse 

afinidade e abertura com todo mundo. Para 

ela isso foi muito especial, pois mostrou que 

a afetividade é possível e real e é a partir 

disso que se dá o fazer educativo com as 

crianças. 

A educadora diz que isso lhe chamou 

atenção porque nas suas duas últimas 

experiências de trabalho, na escola 

municipal em São Paulo e numa ONG de 

contra turno escolar, havia uma falta de 

companheirismo muito forte e um clima de 

competição entre os profissionais. 

Ela diz que isso está no ser humano, de 

várias formas e intensidades. 

Porém, quando há afetividade e o sentimento 

de que é possível contar com as pessoas, há 

abertura para falar sobre isso: reconhecer a 

competição e o egoísmo em si e que às vezes 

não se dá bem com alguém. Assim, 

desenvolver formas de se entender através 

da conversa. A educadora diz que isso a fez 

muito bem e que isso a fez sentir certeza que, 

por mais difícil que seja, a carga horária, o 

trabalho pesado, há um sentimento de 

equipe. Pela primeira vez ela trabalha num 

lugar onde ela faz parte de uma equipe de 

verdade, não apenas um aglomerado de 
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pessoas, mas uma equipe no sentido 

profundo da palavra. E isso diz respeito à 

afetividade. 

Explicitações da pesquisadora: 

A afetividade enquanto princípio e também 

o sentimento de equipe, de que ninguém 

trabalha sozinho, cria um clima de 

receptividade para quem chega na escola, 

tanto os educadores quanto os educandos são 

bem abertos aos visitantes, voluntários e 

novos educadores, mas ao mesmo tempo, 

essa abertura é bem despojada, não há uma 

afetividade piegas, mas um clima de respeito 

e de que é possível contar com as pessoas. 

Isso é realmente um diferencial na EPA 

enquanto ambiente de trabalho. É muito 

comum vermos nas escolas problemas de 

relacionamentos entre a equipe de 

educadores, como falsidade e 

competitividade. Entre os educadores da 

EPA há um reconhecimento de que não são 

perfeitos e de que existe sim falhas e 

competitividade, porém, os conflitos 

pessoais são tratados com maturidade, pois 

existe um consenso entre todos quanto ao 

respeito e a afetividade. Por esse motivo a ‘ 

de trabalhar na EPA é singular e 

significativa, pois é muito raro encontrar 

ambientes de trabalho com esse 

companheirismo e um real sentimento de 

equipe. 

6.5 Educadora 05 

– 19.06.2015 

Afetuoso também é quando a gente pode dizer ‘não, vamos 

tentar de novo que o que você tá fazendo não tá legal’ é 

Para a Educadora 05 ser afetuoso é propor 

mudar quando o que se está fazendo não está 

Relações 
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uma forma afetuosa de lidar com alguém e receber esse tipo 

de afeto também é muito difícil, porque nós estamos 

condicionados a achar que afetuoso é só o que nos coloca 

como sendo bom, sendo correto, sendo elogiado, e quando 

a gente começa a entender também que o afeto está na 

ajuda, né? Do outro nos fazer entender que não é por esse 

caminho, mas por outro caminho, e não é porque o outro 

quer, né? Porque nós temos um projeto, então a gente tem 

que tá sempre com esse olhar. Então o afeto, acho que tá 

em todas essas ações, assim como no corpo que a gente 

falou um pouquinho agora, né? Como também na nossa... 

nossa tentativa de ajudar o outro de dizer o que pensa, falar 

‘com’ e não falar ‘de’, nossa, é um exercício de afetividade 

tremenda, né? A gente ter coragem de chegar pro outro e 

dizer aquilo que não gostou, que magoou ou que não tá no 

lugar, não é nada afetuoso, por exemplo, levar isso para 

outras pessoas que não vão poder ajudar, e gerar ali até um 

mal estar, olhares tortos e a pessoa não pode resolver, 

porque ela não sabe o que está acontecendo. Então eu acho 

uma agressão a gente não ser verdadeiro com o outro. 

bom. Lidar com alguém dessa forma e 

receber esse tipo de afeto é muito difícil, 

porque estamos condicionados a acreditar 

que ser afetuoso é ser bom, correto, 

elogiado, porém o afeto está na ajuda, 

quando uma pessoa ajuda a outra a mudar o 

caminho quando é preciso, e não é porque a 

pessoa quer. O afeto é o olhar, é nossa 

disposição de ajudar o outro, de falar “com” 

e não falar “de”, é um exercício de 

afetividade. O projeto da EPA exige esse 

olhar. O afeto está em todas as ações, no 

corpo e na atitude de dizer para o outro, o 

que não gostou, o que magoou ou que está 

fora do lugar. Não é nada afetuoso levar isso 

para outras pessoas que não vão poder ajudar 

e isso pode gerar mal-estar, olhares tornos e 

a pessoa envolvida nem vai saber o que está 

acontecendo. Então, não ser verdadeiro é 

uma agressão. 

Explicitações da pesquisadora: 

Ser afetuoso é ser sincero com respeito e 

amor e o projeto da EPA exige isso. O afeto 

está em todas as ações, está no corpo, na 

atitude de ajudar o outro, de dizer o que 

pensa e o que sente. Há um dizer bastante 

comum na EPA que é não falar de alguém, 

mas falar com alguém. Muitas vezes nos 

círculos de diálogos e assembleias, quando 

alguém vai relatar um fato, utiliza a 

expressão “um de nós” quando convém 

evitar falar o nome de alguém. Afetividade é 

um exercício constante que permeia todos os 
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momentos da prática educativa da EPA e que 

leva à busca de ser verdadeiro consigo e com 

os outros, seja pra elogiar e agradar, ou seja 

para dizer alguma coisa que não gostou, que 

magoou. 

6.6 Educadora 06 

– 20.07.2015 

As crianças chegaram aqui e a cultura da maioria delas era, 

provavelmente, uma cultura muito dura, muito seca, porque 

elas chegaram num nível de desrespeito tão grande, porque 

elas se batiam, elas xingavam, elas se provocavam, enfim, 

e eu fico pensando se na cultura delas isso é normal, natural, 

porque eu tô falando com a análise da minha visão que vivo 

num outro mundo, num outro universo, não é nem outro 

mundo, é outro universo, mas eu acredito fortemente que 

para você, de fato ser afetivo com alguém você tem que 

primeiro respeitar esse alguém, pra mim afetividade não é 

beijinho e abraço, pra mim afetividade está diretamente 

relacionado com respeito 

A Educadora 06 diz que as crianças 

chegaram na EPA com uma cultura muito 

dura e seca, pois eles chegavam em níveis de 

desrespeito muito grande, se provocavam, 

batiam e xingavam. A educadora pensa que 

na cultura deles aquilo era normal, mas para 

ela aquilo é outro mundo, pois a sua visão e 

seu universo são outros. Ela diz que para ser 

afetivo com alguém é preciso primeiro 

respeitar. Afetividade não é beijo e abraço, 

está bem mais direcionada ao respeito. 

Explicitações da pesquisadora: 

A EPA é uma instituição filantrópica e é 

requisito para estudar lá que a criança esteja 

em situação de risco social, além da questão 

social, a sociedade contemporânea por si só 

já incita muita violência, por isso é preciso 

lidar constantemente com ações e reações 

violentas por parte das crianças, segundo a 

fala da educadora 06, isso era bem mais 

intenso no começo do projeto e para lidar 

com isso é essencial o respeito e a 

afetividade, hoje em dia essas coisas ainda 

acontecem, mas tanto a equipe quanto os 

educandos já desenvolveram formas de lidar 

baseadas no diálogo. 
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6.6.1 Educadora 06 

– 20.07.2015 

[...] afetividade é quando eu te respeito e te trato bem 

porque eu tenho respeito por você, eu te considero, [...] elas 

se falavam de maneiras ríspidas, agressivas, né? Às vezes 

insultuosas mesmo, e hoje as crianças elas conseguem ser 

afetivas um com o outro, mesmo se esse outro não for a 

paixão da vida delas, entendeu? Então desassociou 

afetividade do ‘eu gosto de você, então eu te trato bem, se 

eu não gosto eu te trato mau’, eu preciso ser afetivo com 

qualquer um, por que eu tenho que respeitar a todos pra que 

eu também possa ser respeitada por todos. 

Afetividade é quanto uma pessoa trata bem 

a outra porque considera e tem respeito por 

ela. As crianças falavam entre si de forma 

grosseira e hoje as crianças conseguem ser 

afetivas umas com as outras, 

independentemente do tipo de relação. 

Desassociou a afetividade do fato de gostar 

de alguém, as pessoas se tratam bem porque 

se respeitam. Então não acabou a questão de 

que só se trata bem quem se gosta e se não 

gosta trata mau. Não. Uns respeitam ou 

outros e todos se sentem respeitados. 

Explicitações da pesquisadora: 

Afetividade é também respeito, hoje as 

crianças conseguem falar entre si com 

respeito, mesmo que não tenham afinidade 

com a pessoa. O respeito independe de 

gostar ou não de alguém, é preciso respeitar 

a todos para ser respeitado por todos. 

Afetividade 

/ Respeito / 

Violência 

6.6.2 Educadora 06 

– 20.07.2015 

[...] esse nhem nhem nhem do beijo e do abraço e do 

chamego, é chamego, que aí eu tenho ou não tenho com 

alguns, mas o ser afetivo está diretamente ligado a respeito. 

E eu acho que isso foi uma construção de todos nós, porque 

eu tô falando bastante, né, do universo da criança, mas 

também tem o universo do adulto que sempre confunde 

muito, ‘ah, ela é minha amiga, então eu sou afetuosa com 

ela, ela não é minha amiga, eu não gosto muito dela, então 

de vez em quando eu dou um sorrisinho torno, falou uma 

coisa’... não! Se um dos valores do Âncora é respeito, 

afetividade ela tá diretamente ligada a esse respeito, então 

isso foi uma construção, hoje eu acho que a gente está num 

nível muito bom, é... tem uma coisinha ou outra, porque 

quase 300 pessoas convivendo diariamente não é tão 

A questão do beijo e do abraço é chamego, 

isso nós temos com alguns, já a afetividade 

está ligada ao respeito. A educadora diz que 

esse entendimento foi uma construção de 

todos, pois não se resume ao universo da 

criança. Os adultos também confundem 

muito, se tem amizade tem afeto, se não é 

amiga, já não gosta muito, então dá sorriso 

torto, fala alguma coisa, etc. Não. 

Afetividade e respeito são valores da EPA 

que estão intimamente ligados e isso foi uma 

construção. A educadora avalia que hoje 

estão num nível muito bom, acontecem 

poucas desavenças, afinal são mais de 300 

Afetividade 
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simples, mas hoje eu acho que a gente tem um nível de 

respeito muito grande um pelo outro, e isso pra mim é afeto. 

Os chamegos as pessoas tem com quem elas querem ter, 

agora, a afetividade está diretamente ligada a respeito, né? 

pessoas convivendo no cotidiano, isso não é 

simples, mas há um nível de respeito muito 

grande e isso é afeto. Chamego as pessoas 

tem com quem elas querem, mas a 

afetividade está ligada ao respeito. 

Explicitações da pesquisadora: 

Afetividade não é chamego, está, na 

verdade, relacionada ao respeito. Essa 

compreensão foi uma construção não só no 

âmbito das crianças, mas também entre os 

adultos da EPA e os valores do respeito e da 

afetividade foram essenciais para isso. Os 

conflitos acontecem, mas já se criou uma 

cultura de resolvê-los com respeito. 

 

7. Espiritualidade; 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

7.1 Educador 

01 – 

20.07.2015 

Acho que é um termo bastante... eu não vou saber falar muito de 

espiritualidade, não sei. Acho difícil usar esse conceito, a 

espiritualidade, eu não sei usar essa palavra direito, eu trabalharia 

ela numa ideia de... difícil. Pode passar essa? Eu não sei, eu não 

sei mesmo. 

O educador não conseguiu falar sobre 

espiritualidade. 

 

7.2 Educadora 

02 – 

18.06.2015 

[...] eu tenho que tá presente no momento que eu tô, sem ficar 

pensando em outras coisas, isso é doação [...] tem a ver quando eu 

busco também o desenvolvimento de algumas virtudes, então às 

vezes sou egoísta, ou então às vezes quando eu sou vaidosa, no 

sentido de auto importância, de eu achar que eu vou ensinar 

aquela criança, que eu tenho algo super importante praquela 

A Educadora 02 diz que presença é uma espécie 

de doação, estar presente no momento que está 

vivendo sem ficar pensando em outras coisas. 

Isso é espiritualidade, assim também a busca de 

algumas virtudes e aperfeiçoamentos. Pois muitas 

vezes o educador pode cair no egoísmo e na 
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criança, pra mim a espiritualidade vai nesse sentido de eu me 

melhorar como pessoas e, também é o amor, né? 

vaidade ao acreditar que tem algo muito 

importante para ensinar, que a criança precisa 

aprender. Espiritualidade tem a ver com o 

processo de se melhorar enquanto pessoa e de 

viver o amor. 

Explicitações da pesquisadora: 

Estar presente e inteiro na ação e no momento do 

processo educativo, desenvolver virtudes, 

observar as próprias atitudes, transformar o 

egoísmo e a vaidade, praticar o amor, são 

aspectos espirituais essenciais na prática 

educativa sensível e libertadora. 

7.3 Educador 

03 – 

17.06.2015 

Espiritualidade é a gente pensar em algo que incentive, é uma 

forma de ter esperança, é criar coragem pra poder se desenvolver, 

espiritualidade é você se incentivar e não deixar de ser feliz ou 

pensar que pode ser feliz porque o outro não te deixou feliz, 

quando eu penso que eu só posso ser feliz se o outro permitir que 

eu seja, aí eu tô sendo infeliz, né? E aí essa espiritualidade, acho 

que entra essa questão, eu preciso acreditar em algo: ‘Nossa como 

ele é espirituoso’, tipo, como ele é feliz, ‘olha como ele 

influencia’, né? É nesse sentido que as pessoas colocam, né? 

Nossa o fulano, ou a fulana é muito espirituosa, ela é muito forte, 

ela tem uma coragem’, ela acredita em alguma coisa, ela acredita 

na proposta que ela tá dando, que é diferente de religiosidade, 

agora quando eu somo a religiosidade com a minha 

espiritualidade, eu me vejo mais forte, mas é uma espiritualidade 

que ela não pode dissipar o outro, eu preciso desenvolver uma 

religiosidade que eu reconheça no outro a capacidade igual a que 

eu tenho, a que eu tenho não, a que eu sei que eu posso 

desenvolver, então eu acredito que ele pode também desenvolver, 

então eu vou acreditar no outro, então eu acredito no ser humano, 

sabe, é muito louco isso, né? Eu acabo me incentivando a querer 

tomar conta do outro, sem me apropriar do outro, né? 

O Educador 03 diz que espiritualidade é ter 

pensamentos que incentive, é alimentar a 

esperança e a coragem para se desenvolver. 

Incentivar a si mesmo e não deixar de ser feliz por 

causa dos outros. Quando eu coloco a minha 

felicidade nas mãos de outra pessoa eu estou 

sendo infeliz. Então a espiritualidade é uma 

necessidade de acreditar em algo que lhe deixe 

espirituoso, capaz de influenciar, com força, 

coragem. Acreditar em algo, no está propondo. 

Tudo isso é diferente de religiosidade, mas ao 

somar espiritualidade com religiosidade, há um 

fortalecimento, mas isso não pode dissipar o 

outro, é preciso reconhecer no outro a capacidade 

igual ao que eu acredito que eu posso 

desenvolver, é acreditar no outro e no ser 

humano. É tomar conta do outro sem querer me 

apropriar dele. 

Explicitações da pesquisadora: 

Na prática educativa libertadora é preciso a todo 

instante cultivar uma força interior, exteriorizada 
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em forma de incentivo, esperança e coragem. É 

lidar a todo instante com as contradições sociais 

e não deixar de ser feliz. Não se pode tampouco 

colocar a própria felicidade nas mãos de outro, é 

preciso cuidar-se para estar forte. Outra questão 

importante é o reconhecimento do outro, cuidar 

de si e acreditar na própria capacidade de se 

desenvolver, tendo o mesmo olhar em relação ao 

outro, cuidar de si e cuidar do outro sem se 

apropriar do outro. 

7.4 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

Bom, como... a nossa sociedade está doente, certo? É pressuposto 

pra mim e ela vai se curando aos poucos e um dos principais meios 

vai ser a educação, então quanto mais espiritualizada, se é que a 

gente pode dizer assim, for essa educação, mais esse caminho a 

gente vai conseguir desenvolver pessoas, né? E aí aqui o projeto 

ser baseado em valores, para mim revela uma espiritualidade na 

concepção pedagógica e aí acho que isso não é religioso, tem essa 

preocupação, a educação ser laica, o respeito às crenças, né, mas 

eu entendo a espiritualidade como essa coisa mais geral mesmo, 

né? Que remete aos valores e que são muito fortes aqui dentro, 

então, é,. No final do semestre isso ficou muito mais evidente 

quando a gente fez com as crianças a autoavaliação, a gente 

reelaborou com elas os tópicos que tinham sido escritos por nós 

adultos e que ficou muito mais acessível na linguagem deles 

querendo dizer a mesma coisa e essencialmente baseado nas 

atitudes, então tem outros relacionados aos aprendizados, 

conteúdos, né? Mas a gente priorizou a questão das atitudes e com 

base nisso foram feitas mudanças de núcleo e tal, aí tem criança 

que ‘não, mas eu consigo, eu dou conta do meu roteiro, eu cumpro 

os prazos, eu sou curioso, tenho mil ideias’... ‘olha, mas não se 

preocupa com o coletivo, não cuida da sala, não ajuda o outro, não 

sabe esperar a vez pra falar, então onde é que tá aí a afetividade, 

o respeito, a solidariedade, né, se você tem responsabilidade, mas 

A Educadora 04 parte do pressuposto de que a 

nossa sociedade está doente, ela vai se curando 

aos poucos e um dos meios é a Educação. Então 

quanto mais a educação for espiritualizada mais 

desenvolvido será esse caminho. Para ela, o fato 

de a EPA basear seu fazer educativo em valores 

revela uma espiritualidade na concepção 

pedagógica e isso não é religioso, a educação 

deve ser laica e respeitar as crenças. A educadora 

se refere à espiritualidade como algo mais geral 

que remete aos valores e isso é muito forte na 

EPA. A educadora diz que isso ficou muito 

evidente no final do semestre, quando foi feita 

com as crianças a auto avaliação. Os educadores 

reelaboraram com os educandos os tópicos que 

tinham sido escritos pelos adultos, ficou mais na 

linguagem dos educandos, dizendo basicamente a 

mesma coisa, mas voltados mais para as atitudes, 

também contemplaram os conteúdos e 

aprendizados, mas as atitudes foram priorizadas e 

com base nisso foram feitas mudanças de 

núcleos. Algumas crianças argumentaram em 

prol de si mesmas, que davam conta dos próprios 
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responsabilidade consigo, que já é incrível, mas e com o coletivo? 

[...] ter os valores como base do aprendizado e do 

desenvolvimento de um ser humano tão importantes quanto o 

conteúdo, é incrível, né? 

roteiros, cumpriam os prazos, eram curiosos e 

criativos. Mas além disso é preciso também se 

preocupar com o coletivo, cuidar da sala, esperar 

a vez pra falar. A afetividade, o respeito e a 

solidariedade estão nisso tudo. Ter 

responsabilidade consigo é muito importante, 

mas é preciso ter também com o coletivo. 

A educadora diz que é incrível ter os valores 

como base do aprendizado e do desenvolvimento, 

as atitudes são tão importantes quanto os 

conteúdos. 

Explicitações da pesquisadora: 

A potencialidade que a educação tem de 

experimentar mudanças sociais, de revolucionar 

a cultura no espaço escolar, faz da escola um 

espaço essencial para a mudança social. No caso 

da EPA há um ponto fundamental que sustenta a 

experiência: o fato de que o projeto é baseado em 

valores e que as regras e combinados são 

estabelecidos com todos, educadores e 

educandos, através do diálogo e da decisão por 

consenso. Outro ponto é que as atitudes são tão 

valorizadas quanto os conteúdos, não adiante 

nada o educando ser bom nos estudos se não se 

preocupa com o coletivo e se não respeita os 

colegas. Portanto os valores são tão importantes 

para o desenvolvimento humano quanto os 

conteúdos e isso é vivido de forma prática na 

EPA. 

7.6 Educadora 

06 – 

20.07.2015 

[...] eu acho que a espiritualidade aqui ela tá ligada mesmo com 

esse contato com a natureza, com esse corpo em movimento, né, 

com essa ligação que cada um tem desse corpo com algo que é 

maior, né, então quando eu falei pra você das crianças, ou até 

A Educadora 06 diz que na EPA a espiritualidade 

estava presente no contato com a natureza, com o 

corpo em movimento, com a ligação do corpo 

com algo que é maior. Ela fala que é comum ver 

Corporeida

de / 

Natureza / 

Respeito 
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adulto, que fica às vezes deitado lagarteando, eu fico pensando 

que se ele tá lagarteando, você tá ligado com algo que transcende, 

né? [...]o que eu vejo é um respeito muito grande, é o respeito à 

natureza, às plantas, às árvores, aos animais, ao ar que a gente 

respira, à água... eu vejo a ligação com a espiritualidade nesse 

sentido, da gente se preocupar com isso, do uso, com o reuso, com 

uma horta orgânica, com uma alimentação mais saudável, né? 

Esse tipo de busca pra mim tá ligada à espiritualidade. 

as pessoas lagarteando, ligado com algo que 

transcende. A Educadora 06 vê na EPA um 

respeito muito grande à natureza, às plantas, às 

árvores, aos animais, ao ar, a água, etc. e diz que 

isso tem ligação com a espiritualidade, pois se 

preocupar com tudo isso faz parte de uma busca 

por espiritualidade. 

Explicitações da pesquisadora: 

Um ambiente educacional saudável, com contato 

com a natureza e espaço para o corpo se 

movimentar não é algo supérfluo, é o pressuposto 

necessário para uma educação saudável e sensível 

em relação às questões ambientais e humanas. 

 

8. Autonomia/heteronomia; 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

8.1 Educador 

01 – 

20.07.2015 

[...] essa experiência de heteronomia é o momento em que a 

pessoa precisa de uma referência externa para poder dar conta das 

suas próprias coisas, então onde ela vai ter referência, onde ela vai 

ter limite dado, onde ela vai ter regras bem colocadas, onde ela 

vai ter horários muito bem determinados, modelos a serem 

seguidos, certos, verdades a serem colocadas, para depois ela 

desconstruir tudo isso, mas como é importante tudo isso [...] o 

desafio é você provocar desequilíbrio suficiente na relação pra 

poder gerar autonomia e isso tem... isso, isso é muito legal, isso é 

muito bom, pra mim é muito mais natural isso do que a própria 

heteronomia, o papel do educador, eu tive muita dificuldade de 

entender o papel de autoridade, de ser autoridade, de assumir o 

O Educador 01 diz que a experiência de 

heteronomia é o momento em que a pessoa precisa 

de uma referência, de limites dados, de regras bem 

colocadas, de horários bem definidos, de modelos 

a serem seguidos, de verdades colocadas. Depois 

ele vai desconstruir tudo isso. O desafio é provocar 

desequilíbrio na relação para gerar autonomia, para 

o educador, é muito mais natural do que a 

heteronomia.  

Ele conta que teve muita dificuldade de entender o 

papel do educador na questão da autoridade, de 

assumir o elemento heterônomo. Para ele é mais 

Autonomia/ 

Heteronomia 

/ Experiência 

/ Referência/ 

Autoridade 
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elemento heterônomo, o outro, então pra mim é muito mais 

tranquilo estabelecer uma relação horizontal de fato, de 

cooperação, do que esse elemento de heteronomia, mas essa 

transição que é o desafio ela tem uma importância também muito 

vital na construção do indivíduo e isso passa muito por, acho que 

por todos esses elementos que você falou, acho que até pela 

espiritualidade, que tem que ser trabalhada, que tem que ser 

alterada, que tem que ser desequilibrada para poder dar conta de 

novos passos, eu acho. 

fácil estabelecer relações horizontais, de 

cooperação, do que esse elemento de heteronomia. 

Essa transição é tem uma importância vital na 

construção do indivíduo e passa por todos os 

elementos como a arte, a afetividade, a 

racionalidade, a corporeidade e a espiritualidade 

talvez seja isso, desequilibrar para poder assumir 

novos passos. 

Explicitações da pesquisadora: 

Faz parte do desenvolvimento da autonomia o 

processo da heteronomia, pois o ser humano, 

sempre em aprendizado, para se tornar autônomo 

precisa de auxílio, referência e limites, portanto, no 

fazer educativo que objetiva o desenvolvimento da 

autonomia de educadores e educandos é 

fundamental que sejam definidas regras claras, 

horários, modelos, etc. muito embora o objetivo é 

que isso tudo seja depois desconstruído ao gerar 

autonomia. Por isso é importante que o educador 

compreenda o seu papel de autoridade e o faça de 

forma que facilite o desenvolvimento da autonomia 

do educando, ou seja, é necessária uma transição 

em que seja mesclada a autoridade, a cooperação e 

a relação horizontal. 

8.2 Educadora 

02 – 

18.06.2015 

A heteronomia é o caminho pra autonomia, necessariamente 

precisa passar pela heteronomia pra chegar na autonomia, porque 

a crianças ela precisa depender, ela precisa de referência, ela 

precisa de autoridade, ela precisa saber como se faz, né? Ver no 

outro como se faz, né? Por exemplo, autonomia pra você fazer 

escolhas, pra você ser livre, ter liberdade de fazer o seu 

planejamento como as crianças fazem aqui, tudo isso as crianças 

conquistam à medida em que elas demonstram responsabilidade, 

então a autonomia ela vai sendo conquistada e a autonomia se dá 

A heteronomia é caminho para a autonomia, a 

criança precisa depender, precisa de referência, 

autoridade, saber como se faz, ver no outro como 

faz, ter exemplos. A autonomia para fazer escolhas, 

para ser livre, ter liberdade para fazer o próprio 

planejamento, como fazem as crianças na EPA, é 

uma conquista que se dá à medida em que os 

educandos demonstram responsabilidade. Não é 

ser autônomo só para fazer as próprias vontades, 

Autonomia/ 

Heteronomia 

/ Referência / 

Autoridade / 

Liberdade / 

Responsabili

dade / 

Libertinagem 
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na relação com o outro, né? Não é assim... eu sou autônomo pra 

fazer a minha vontade, é sempre levando em conta o coletivo, eu 

sou autônomo na relação com o outro, né? Não no meu egoísmo, 

eu sou autônomo pra fazer o que eu quero, não, aí já 

permissividade, libertinagem e outras coisas, mas a criança, a 

primeiro momento, ela precisa depender.  Imagina, vou deixar 

uma criança que chega aqui, uma criança pequena que a gente tem 

aqui, ‘ah, escolhe aí o que você quer fazer’, ‘faz aí...’, né? Não 

existe isso. 

mas sim levar em conta o coletivo, pois a 

autonomia se dá na relação com o outro e não no 

egoísmo. Pensar só em si e querer autonomia para 

fazer as próprias vontades é permissividade, 

libertinagem e outras coisas. 

A criança precisa depender num primeiro 

momento. 

Explicitações da pesquisadora: 

Não só as crianças, mas também nós adultos 

formados num sistema educacional bancário, 

precisamos passar primeiro pela heteronomia para 

se chegar à autonomia. As crianças precisam 

depender de alguém, precisa de autoridade e de 

referência, precisam ver no outro para saber como 

que é ser livre com responsabilidade e fazer 

escolhas. Na prática educativa da EPA isso se dá 

de diversas formas, mas a principal delas é o 

processo que a criança vai conquistando autonomia 

de fazer o seu planejamento, isso vai acontecendo 

à medida que elas demonstram responsabilidade, 

então o desenvolvimento da autonomia é uma 

conquista que se dá nas relações com os outros. 

8.3 Educador 

03 – 

17.06.2015 

Penso que autonomia é quando eu tenho a capacidade de lidar 

comigo mesmo, reconhecer, né? O que eu tenho de melhor, de 

novo essa palavra, essa frase, né? Pra poder ajudar o outro. 

Autonomia é conhecer a si meso, saber o que se 

tem de melhor para poder ajudar os outros. 

Explicitações da pesquisadora: 

Autonomia também é autoconhecimento, é saber o 

que se tem de melhor e como pode colaborar com 

o mundo e também o que tenho que melhorar em 

mim para ser mais feliz e contribuir com o coletivo. 

Autonomia/ 

Heteronomia 

/ Auto 

conheciment

o / Ajuda 

8.3.1 Educador 

03 – 

17.06.2015 

Autonomia é eu saber das minhas responsabilidades e cumprir 

com todas elas indiferente se eu tô no espaço pedagógico escola 

ou fora da escola. É quando eu sei das minhas responsabilidades 

e arco com a consequência das minhas ações, né? 

Autonomia é conhecer as próprias 

responsabilidades e cumprir com todas elas, 

independentemente de onde eu estou, se dentro ou 

Autonomia/ 

Heteronomia 

/ 
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fora da escola. É quando eu arco com as 

consequências de minhas ações. 

Explicitações da pesquisadora: 

Autonomia é agir com consciência, aceitar e se 

responsabilizar por seus afazeres, é ser honesto 

consigo e com os outros. 

Responsabili

dade 

8.3.2 Educador 

03 – 

17.06.2015 

[...] é também saber como eu posso mediar a autonomia do outro, 

né? Por que eu for mediar a autonomia mandando? Estranho, né? 

‘Olha eu tô mandando você saber o que é autonomia, tá bom?’ 

Agora, como eu falei antes, quando eu pergunto pra você: o que é 

que você acha? Então estamos num passo pra poder criar essa 

autonomia, né? E essa heteronomia eu entendo como um 

caminho, um meio, né? 

Heteronomia é mediar a autonomia do outro e isso 

só pode ser feito na relação e no respeito, não posso 

gerar autonomia mandando, mas sim no diálogo. 

Então heteronomia é um caminho para a 

autonomia. 

Explicitações da pesquisadora: 

É preciso ser autônomo, ou estar no processo para 

ser, para mediar a autonomia do outro. É necessário 

compreender o que é isso, pois isso vai definir o 

trato com o outro, a qualidade e a forma da relação 

humana, pois autonomia e responsabilidades se 

constroem por meio de relações dialógicas, com 

respeito e diálogo, com autoridade sim, mas não 

com autoritarismo. 

Autonomia/ 

Heteronomia

/Relação 

humana / 

Respeito / 

Diálogo 

8.4 Educadora 

04 – 

20.07.2015 

[...] a gente não tem como ser autônomo sem passar pela 

heteronomia, então é muito bacana poder pensar nisso, porque é 

um processo e o processo ele nunca é igual ou mensurável pra 

todo mundo, então, acho que, é isso, né? Um dos sinônimos do 

projeto seria essa busca pela autonomia ou transição da 

heteronomia para a autonomia. Isso é o projeto Âncora. 

Não é possível ser autônomo sem passar pela 

heteronomia, é um processo que nunca é igual e 

nem mensurável para todo mundo. A busca pela 

autonomia é um sinônimo da EPA. 

Explicitações da pesquisadora: 

Autonomia e heteronomia constituem um processo 

dialético. A EPA é essa dialética, esse movimento, 

essa busca. 

Autonomia/ 

Heteronomia 

/ Processo 

8.5 Educadora 

05 – 

19.06.2015 

Então a gente no começo aqui pensava ‘bom, temos que trabalhar 

com autonomia’, né? E aí íamos para um extremo, da liberdade, 

‘não, então autonomia não é só ter liberdade, e a responsabilidade, 

como anda?’ E a gente foi entendendo aos poucos que para se 

chegar à autonomia é preciso passar pela heteronomia, né? 

A educadora conta que quando começou o projeto 

a equipe acreditava que tinha que trabalhar com 

autonomia e acabaram indo para um extremo de 

liberdade e faltou a responsabilidade. Então a 

equipe foi entendendo aos poucos que para se 

Autonomia/ 

Heteronomia

/ Experiência 

na EPA / 

Liberdade / 
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chegar à autonomia era preciso passar pela 

heteronomia. 

Explicitações da pesquisadora: 

Foi através da experiência e da prática educativa 

que se concebeu o significado e o entendimento do 

que vem ser autonomia no âmbito da EPA. 

Responsabili

dade 

8.5.1 Educadora 

05 – 

19.06.2015 

É como a criança que tá aprendendo a andar, né? Então primeiro 

a gente carrega no colo, depois a gente põe no chão e ampara, 

depois você pega na mão e dá os primeiros passos, depois você 

fica um pouquinho distante e deixa ela correr até você, depois 

apenas você fica observando se o entorno as coisas estão 

adequadas para que ela exercite, né, e depois sim, agora ela tem 

condição de subir essa escada, pegar um objeto da mesa sem se 

machucar e sem causar um dano ao outro, né? E acho que é o 

mesmo processo com a autonomia, e,. a gente tem que conversar 

muito pra saber qual é o móvel que vai deixar naquele lugar, qual 

que favorece a autonomia e qual impede aquele desenvolvimento, 

porque impedir o desenvolvimento é mais fácil, tirar tudo do 

lugar, pensando na criança, deixar uma sala sem móveis, só com 

o tapete fofinho e as paredes forradas é muito fácil, né? Então a 

criança está segura, mas ela não tá tendo a oportunidade de 

desenvolver a autonomia de estar no espaço com outras coisas e 

lidar com eles. 

A Educadora utiliza o processo de uma criança 

aprender a andar como metáfora para compreender 

o processo da heteronomia para a autonomia. Ela 

diz que primeiro seguramos o bebê no colo, depois 

colocamos no chão e amparamos, pegamos na mão, 

auxiliamos nos primeiros passos, depois nos 

distanciamos e deixamos ela correr até nós, depois 

apenas observamos o entorno, se as coisas estão 

adequadas para que a criança se exercite, a criança 

então começa a subir as escadas, pegar um objeto 

da mesa sem machucar a si e nem ao outro. Com a 

autonomia também é assim: temos que conversar 

muito para saber o lugar de cada coisa, o que 

favorece e o que impede a autonomia naquele 

desenvolvimento. A educadora diz que é bem mais 

fácil impedir o desenvolvimento, tirar tudo do lufar 

pensando na criança, deixar a sala sem móveis e o 

tapete fofo, paredes forradas, tudo para que a 

criança fique segura e não se machuque, mas assim 

a criança também não tem oportunidade de 

desenvolver a autonomia de estar no espaço com 

outras coisas e lidar com elas. 

Explicitações da pesquisadora: 

O desenvolvimento da autonomia, que passa pela 

heteronomia, pode ser comparado metaforicamente 

com uma criança que está aprendendo a andar, ela 

precisa de cuidado e orientação, mas deve ser dado 

Autonomia/ 

Heteronomia 

/ Processo 
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espaço para que ela viva sua própria experiência e 

adquira confiança em si mesma, o educador 

observa e orienta, mas deve deixar o educando 

viver o seu processo para que possa aprender com 

os próprios erros. 

Compreender o processo de desenvolvimento da 

criança para perceber como gerar autonomia 

naquele desenvolver. 

8.5.2 Educadora 

05 – 

19.06.2015 

Então o nosso papel é este, é de ponderar, ajudar as crianças, e 

observar, e conversar, com a equipe e com a criança, criar 

estratégias, criar coisas para que elas possam se aproximar, 

aprender a lidar com isto, né? E a gente tá nesse exercício e eu 

acho que esses núcleos, os grupos, a própria discussão da 

assembleia chegar a alguma decisão de fato na assembleia, chegar 

a alguma decisão de fato na assembleia são os passos a serem 

dados pra busca da autonomia, mas é importantíssimo a gente se 

lembre que não se dá aquilo que não se tem, se nós não temos isso 

construído dentro de nós, nós a gente não consegue oferecer para 

o outro. E nós não temos isso construímos dentro de nós, então 

nós estamos nos reconstruindo para poder ajudar essas crianças a 

construir também. Todo mundo junto. 

O papel do educador é o de ponderar, ajudar as 

crianças, observar, conversar com todos, criar 

estratégias e coisas para que elas possam se 

aproximar e aprender a lidar com a autonomia. Os 

núcleos, os grupos, a assembleia são exercícios de 

autonomia, passos a serem dados para a busca da 

autonomia. É importante também, lembrar que não 

é possível dar o que não se tem, portanto se isso 

não está construído dentro da pessoa, ela não 

consegue oferecer para a outra. E nós, devido a 

nossa formação bancária, não temos isso 

construído dentro de nós, então estamos nos 

reconstruindo para poder ajudar as crianças, todos 

juntos. 

Explicitações da pesquisadora: 

As ações baseadas no diálogo, as estratégias, a 

organização em núcleos, os grupos, a assembleia, 

são dispositivos para gerar autonomia na 

experiência educativa. Todos estão inseridos, não 

há o pensamento de que os adultos são autônomos 

e as crianças não, há a consciência de que todos 

estão no processo de desenvolvimento da 

autonomia, por isso a formação do educador da 

EPA é, na verdade uma transformação: 

desconstrução e reconstrução. 

Autonomia/ 

Heteronomia

/ Formação 

dos 

educadores / 

Papel do 

educador 
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8.6 Educadora 

06 – 

20.07.2015 

[...] fica parecendo que não ser autônomo é coisa de criança, então 

quando as pessoas vão descobrindo que elas próprias não tem isso, 

eu não sei como é que cada um encarou, mas eu sei que conforme 

cada um vai conseguindo entender isso e vai buscando, cada vez 

mais a gente se torna equipe e cada vez mais o trabalho vai pra 

frente, então na questão do adulto, ele passa por um susto, uma 

surpresa, ele passa às vezes por uma resistência, ele passa por um 

estado de ‘eu estou perdido’, porque aí eu percebo que eu nunca 

fui autônomo, mas o que que eu faço, pra onde que eu vou, onde 

que eu tô, pra onde que eu corro, o que é que eu faço com isso, 

né? Até que percebe que a melhor forma de você lidar com essa 

busca da autonomia é junto com o outro, porque a autonomia 

importante, na verdade, é a autonomia do coletivo, da 

coletividade. [...] porque a autonomia individual nós temos, eu sei 

amarrar meu sapato, tomar meu banho sozinha, comer sozinha, 

esta autonomia eu tenho, que é a autonomia que a escola padrão 

desenvolveu, que é a autonomia do indivíduo e não da 

coletividade, mas aqui a proposta é a autonomia da coletividade. 

Parece que não ter autonomia é coisa de criança, 

quando as pessoas descobrem que não têm, cada 

um encara de uma maneira, mas conforme entende 

isso e vai buscando, cada vez mais o grupo de torna 

equipe e o trabalho vai para a frente. O adulto leva 

um susto, ele passa por uma resistência, se sente 

perdido, porque percebe que nunca foi autônomo, 

então o que fazer com essa descoberta e essa 

angústia? Então percebe que a melhor forma de 

lidar com isso é na relação com os outros, pois a 

autonomia que é de fato importante é a autonomia 

do coletivo. Autonomia individual nós temos: 

comer e tomar banho sozinho, arrumar o sapato, é 

a autonomia que ensina a escola padrão. Na EPA a 

proposta é autonomia da coletividade. 

Explicitações da pesquisadora: 

Na EPA os educadores também estão em processo 

de desenvolvimento da autonomia, logo se percebe 

que não são autônomos e que para ser é necessário 

uma busca e uma conquista constante, é um 

exercício que a medida que vai sendo desenvolvido 

as pessoas vão ficando mais unidas, a noção de 

equipe vai se consolidando e o trabalho vai 

evoluindo. Cada pessoa vive esse processo da sua 

forma, pode se assustar, resistir, sentir-se perdido, 

pois se percebe que, na verdade, nunca foi 

autônomo. Essa busca fatalmente exige que as 

pessoas estejam juntas, pois a autonomia realmente 

libertadora é a do coletivo e essa é a proposta da 

EPA, quando a comunidade constrói autonomia 

realmente começa haver mudanças, respeito, 

solidariedade. A autonomia individual que a escola 

Autonomia/

Heteronomia

/ Autonomia 

do coletivo / 

Equipe / 

Espírito de 

equipe / 

Educação 

bancária 
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tradicional ensina é restrita, a autonomia do 

coletivo vai além. 

8.6.1 Educadora 

06 – 

20.07.2015 

[...] é muito bonito você poder ver, você poder assistir a 

autonomia da criança, é lindo, e como é rápido, eu fico pensando 

se a gente tivesse tido uma educação diferente, o mundo seria 

belíssimo, o mundo não teria metade dos problemas que tem, 

porque a criança ela vai atingindo tão rápido a autonomia, então 

eu fico pensando, a gente, né? Burro venho, se a gente tivesse 

conhecido isso antes, que mundo lindo que seria hoje, mas nós 

somos freados, que nem burro, né? 

É bonito ver desenvolver a autonomia da criança, é 

lindo e rápido. A Educadora 06 imagina se todos 

nós tivéssemos tido uma educação diferente, o 

mundo poderia ser belíssimo, não teria metade dos 

problemas que tem. A educadora diz que a criança 

vai atingindo muito rápido a autonomia e isso a 

leva pensar nas pessoas que como ela foram 

educadas na educação tradicional, não conheciam 

outro jeito de fazer educação, e hoje têm uma 

formação castradora que nos freia como burros. 

Explicitações da pesquisadora: 

A busca pela autonomia, na perspectiva 

educacional, tem um aspecto estético e sensível, 

pois essa prática possibilita o desenvolvimento de 

pessoas mais seguras, responsáveis e solidárias, 

envolvidas com as questões do mundo e da 

natureza. Por isso, se a educação for voltada para a 

autonomia e para a sensibilidade do ser, podemos 

ver um mundo mais bonito e com menos 

problemas. A autonomia no contexto da educação 

libertadora só tem sentido se for no âmbito do 

coletivo, do diálogo, das decisões em grupo, da 

solidariedade, por isso ela é também uma atitude 

sensível e uma ação corporal. 

Autonomia/

Heteronomia 

/ Educação 

Estética / 

Educação 

Libertadora / 

Formação / 

Transformaç

ão / Mudança 

na sociedade 

/ Educação 

bancária 

8.6.2 Educadora 

06 – 

20.07.2015 

Então, assim, agora pra poder conseguir chegar nessa autonomia 

é preciso chegar nessa heteronomia, né, e o que que significa isso? 

Eu vou precisar aprender a refletir, eu vou precisar aprender a 

perceber o outro, a olhar pro outro, a viver em comunhão, 

comunidade, eu vou precisar aprender a trabalhar em equipe, isso 

não é em grupo, é... e nisso eu vou acertar e errar, acertar e errar 

reflexivamente, ou melhor, errar e acertar reflexivamente, errar e 

Para chegar na autonomia é preciso passar pela 

heteronomia. Isso significa aprender a: refletir, 

perceber o outro, viver em comunidade, trabalhar 

em equipe, significa errar várias vezes e também 

acertar, reflexivamente. 

A Educadora 06 disse que é muito difícil para o 

adulto abrir mão do lugar de poder que ele tem para 

Autonomia/

Heteronomia 

/ Equipe / 

Processo/ 

Experiência 

na EPA / 

Reflexão 
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acertar reflexivamente, e é muito difícil para o adulto abrir esse 

lugar de poder que ele tem pra ajudar a criança nesse processo, 

porque ele próprio não fez isso, então é muito difícil ele conseguir 

fazer pro outro, né? Então, eu digo que as crianças, muito mais no 

início do que agora, elas foram os nossos grandes educadores, 

foram elas que nos ensinaram, porque foi olhando para o que a 

gente fazia com elas reflexivamente e percebendo o valor, os 

resultados, tanto os positivos quanto os negativos, mas com o 

olhar muito reflexivo porque, se não, não adianta nada é que a 

gente foi percebendo ‘opa, estamos dando bola fora aí, nós 

estamos dando bola fora aí e como é que a gente faz pra não dar 

bola fora?’, vamos abrindo espaço pra ver como é que a criança 

faria, como é que ela age, lógico acolhendo, orientando e 

aprendendo com elas, nós fomos grandes aprendizes e as crianças 

grandes educadores, agora o papel se inverteu, porque como a 

gente tem o repertório de vida muito maior e com certeza de 

conhecimento do mundo, né? E a gente entendeu e a gente 

conseguiu ir atrás da nossa autonomia, mas foram elas que nos 

ensinaram tudo isso, com certeza, a gente teve a humildade em 

aprender, elas nem sabe que elas nos ensinaram tanto, né? 

poder ajudar a criança, ele mesmo não fez isso, 

então é difícil fazer pro outro. 

Muito mais no início do projeto do que agora, mas 

as crianças foram os educadores dos adultos. 

Foram elas que ensinaram a equipe da EPA, pois 

foi observando reflexivamente para o trabalho que 

era feito com elas, percebendo o valor, os 

resultados, tantos os positivos quanto os negativos, 

com um olhar muito reflexivo, a equipe foi 

percebendo o que estava dando errado e se 

perguntando o que era preciso para não errar. 

Foram abrindo espaço para ver como a criança 

faria, como age, sempre acolhendo, orientando e 

aprendendo, nesse processo os educadores foram 

os grandes aprendizes das crianças. Hoje em dia o 

papel já se inverteu, afinal os adultos têm 

repertórios de vida e conhecimento de mundo 

muito maiores, a equipe entendeu e conseguiu 

conquistar a autonomia, mas foram as crianças que 

ensinaram e os adultos tiveram humildade para 

aprender. A educadora diz que as crianças nem 

sabem que ensinaram tanto, 

Explicitações da pesquisadora: 

Para desenvolver a autonomia é preciso aprender a 

refletir, a perceber o outro, viver em comunhão e 

comunidade, trabalhar em equipe, etc. Esse 

processo implica acertos e erros, os quais devem 

ser refletidos continuamente. O desenvolvimento 

da autonomia na criança vai acontecendo de forma 

natural, desde que haja uma orientação no processo 

da heteronomia. Para o adulto o processo é mais 

difícil, pois há uma dificuldade de abrir mão da 

relação de poder que existe entre o adulto e a 
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criança. Na EPA os adultos observaram os 

processos das crianças para compreender e refletir 

quais são as características do desenvolvimento da 

autonomia. Portanto, no início foram as crianças 

que ensinaram a autonomia aos educadores e estes 

tiveram humildade para aprender e buscar a própria 

autonomia. 

8.6.3 Educadora 

06 – 

20.07.2015 

Mas é fantástico, é fantástico quando você descobre que a 

autonomia do coletivo ela pode muito, a individual não, mas a 

autonomia do coletivo ela pode muito, muito, muito, ela é 

transformadora. Então hoje, cada vez mais, as crianças vão se 

apropriando desse espaço, a escola passa realmente a ser delas, 

né? E aí o outro passo é a escola realmente ser delas e das famílias, 

a busca é realmente essa comunhão, é a comunidade, é a 

comunhão. E a gente vai chegar lá. 

A Autonomia do coletivo é fantástica e pode muito. 

A autonomia individual não, mas a do coletivo é 

transformadora. A Educadora 06 diz que hoje, cada 

vez mais, as crianças vão de apropriando desse 

espaço, a EPA passa a ser realmente delas. E esse 

é outro passo: a escola realmente ser das crianças e 

de suas famílias, haver realmente uma comunhão, 

uma comunidade. A educadora acredita que vão 

chegar nisso. 

Explicitações da pesquisadora: 

Só a autonomia que chega à perspectiva do coletivo 

e do convívio é transformadora, é esse tipo de 

autonomia que é relevante no âmbito de uma 

educação libertadora, ela envolve a apropriação e o 

cuidado com o espaço escolar e o convívio 

comunitário em comunhão, envolvendo 

educadores, educandos e as famílias. 

Autonomia 

do coletivo / 

Espaço / 

Ambiente 

escolar / 

Família / 

Comunidade 

 

9. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar ou acha importante ressaltar? 

 

Código Entrevistado Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 
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9.2 Educadora 02 

- 18.06.2015 

Que eu estou muito cansada, que é difícil pra gente, que é 

uma doação muito grande, que a gente tá construindo algo 

com muito estudo, a gente não tem muito o que se basear, 

a gente lê bastante, né? Tem os teóricos que a gente se 

identifica mais... A gente se debruça sobre isso aqui, é uma 

doação imensa, todos aqui são apaixonados, passamos 

muitas horas aqui, tentamos superar também as questões 

que surgem nessas horas, porque é estressante, então... que 

nós somos amigos, bastante, [...] vamos nas casas uns dos 

outros e é isso. 

A Educadora 02 diz que se sente cansada, que é um 

trabalho difícil para os educadores, é preciso se 

doar muito e que na EPA eles estão construindo 

algo com muito esforço, sem ter muito no que se 

basear. Ela diz que há muito estudos, os educadores 

leem, se identificam com alguns teóricos e se 

debruçam no trabalho, se doam imensamente, 

todos são apaixonados, passam muitas horas na 

escola, tentam superar as questões que surgem, 

porque é estressante. Ela diz que são todos muito 

amigos, que eles frequentam uns as casas dos 

outros. 

Explicitações da pesquisadora: 

A educadora 02 relata o que há por trás de todo o 

trabalho da EPA, há um cansaço muito grande, 

físico e emocional, pois os educadores se dedicam 

e se entregam muito, trabalham horas extras e 

também, às vezes, aos sábados. É trabalho árduo 

que exige muito estudo. O que facilita e torna 

possível tudo acontecer é que as pessoas são 

apaixonadas pelo trabalho e são amigas entre si. 

Experiência 

na EPA 

9.4 Educadora 04 

– 20.07.2015 

Sim. Eu acho que é legal dizer que esse momento do projeto 

ele exige muito idealismo e muita dedicação emocional e 

física e que isso não é o ideal e que pelo que eu converso e 

percebo, alguns de nós ou a maioria de nós, não é que são 

todos, não estão contentes com isso, porque a gente sabe 

que isso é... se isso se mantém, ou se esse nível de 

dedicação ele for sempre, ele for um requisito para ter uma 

educação como essa, a Escola Projeto Âncora nunca vai 

deixar de ser uma bolha, né? E a intenção não é essa, né? 

Então, ah, uma educação transformadora ela só é possível 

com isso, isso e isso, poxa, então nunca vai ter a 

transformação da educação. Eu acho que como é inovador 

A Educadora 04 diz que esse momento do projeto 

exige bastante idealismo, dedicação emocional e 

física do educador e isso não é o ideal. A educadora 

percebe que a maioria dos educadores, não 

exatamente todos, não está contente com a 

sobrecarga de trabalho. Ela coloca o seguinte 

questionamento: se isso se mantém, se o nível de 

dedicação for sempre muito intenso, e for um 

requisito para uma educação libertadora, então a 

EPA nunca vai deixar de ser uma bolha. Essa não é 

a intenção. Se isso for um requisito para uma 

Educação transformadora, com tantos outros 

Corporeidade

/ Experiência 

na EPA / 

Emocional / 

Educação 

Estética / 

Coerência / 

Bolha / 

Educação 

transformado

ra / Educação 

Libertadora / 
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e tudo que é inédito exige pioneirismo e garra e tal. Então, 

isso é um sentimento de esperança comum eu percebo pra 

todo mundo, de que ‘ó, não tá legal, a condição de trabalho 

mesmo, né? Mas ela é um andaime, a Educadora sempre 

fala disso e eu gosto, ela usa essa expressão pra várias 

coisas, então, esse é um andaime pra educação que 

queremos ter e ela envolve também a qualidade de vida do 

educador, né, e isso tá um pouquinho longe do que a gente 

gostaria que fosse. Então, acho que isso é importante de 

registrar, que estamos nesse momento, que se isso é 

necessário, só tá sendo possível com esse nível de 

dedicação, é, mas que ninguém assim se orgulha disso e que 

foi o que eu ouvi quando eu entrei aqui [...] as 44 horas, que 

depois eu descobri que não eram, que são 60 ou mais, né? 

E que você percebe assim que, na verdade, trabalho e vida 

se fundem, que é um dos objetivos também, no sentido de 

perceber o trabalho tão gostoso quanto a vida, a vida é o 

trabalho e o trabalho é a vida, e a transformação ela é 

permanente, nesse sentido, né? Eles disseram que ninguém 

estava contente com isso, que queriam mudar e aí eu 

perguntei, eu lembro que eu perguntei, ‘mas vocês estão, 

eu gostaria de saber as lutas, as iniciativas práticas, que 

vocês já estão em relação a isso’, né? E aí disse algumas 

coisas e disse ‘olha, a gente tá realmente querendo mudar e 

estamos pensando isso, isso e isso, a gente quer chegar em 

tal coisa e a gente precisa de pessoas que pensem igual e 

que estejam incomodadas igualmente pra ajudar a gente a 

mudar’ e aí eu falei ‘ah, então tá, era isso o que eu queria 

saber, porque me incomoda muito, eu aceito, mas me 

incomoda muito’, então isso, isso tudo antes de eu dizer na 

ligação se eu ficava ou não, até depois disse que ia pensar 

e... então isso me conforta e foi o que me fez topar desde o 

início, 

desafios, então não vai haver transformação na 

educação. 

A Educadora 04 acredita que, como tudo o que é 

inovador e inédito, o trabalho na EPA exige 

pioneirismo e garra, isso é um sentimento de 

esperança comum a toda equipe. A sua fala, porém, 

traz uma visão crítica, um pensamento reflexivo 

comum, de que essa dedicação intensa nesse 

momento do projeto não é algo satisfatório para a 

equipe, é um “andaime” para a Educação crítica, 

transformadora, libertadora, pois essa educação 

envolve também a qualidade de vida do educador. 

Na EPA esse ideal ainda está distante, é importante 

pontuar: o momento atual exige um nível grande de 

dedicação física, emocional e de tempo de trabalho. 

Isso tem sido necessário, só está sendo possível o 

trabalho desenvolvido na EPA graças à entrega e 

dedicação dos profissionais, mas há também uma 

visão crítica da equipe, no sentido de que ninguém 

se orgulha disso, diz a educadora que foi o que 

ouviu quando decidiu aceitar a oportunidade de 

trabalhar na EPA. 

A educadora diz que as 44 horas semanais são, na 

verdade 60 horas, então trabalho e vida se fundem, 

isso, na verdade, é um objetivo, no sentido de que 

o trabalho seja como a vida, uma transformação 

permanente. No entanto, quanto à sobrecarga de 

trabalho, a equipe não se orgulha e quer mudar. A 

Educadora 04 disse que quando chegou na EPA 

perguntou quais eram as lutas e iniciativas para 

mudar essa questão, ela disse que responderam que 

estavam realmente querendo mudar, pensando 

nisso, precisavam justamente de pessoas que 

Transformaç

ão na 

Educação / 

Pioneirismo / 

Esperança / 

Equipe / 

Qualidade de 

vida / 

Motivação / 

Subjetividad

e 
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[...] 

[E o que você acha? Tem alguma coisa sendo feita pra 

isso?] 

Tem. Ainda não é curto prazo não, mas já dá pra pensar que 

é a médio prazo e que tá indo e que quando deslanchar vai 

ser de vez, sabe? Por que? Nem porque isso demande tanto, 

é porque são tantas demandas ao mesmo tempo, é do 

pedagógico, é da qualidade de vida do educador, é do 

espaço, tanta coisa, é burocracia, enfim, que você tem que 

ver o que que ali é o mais urgente, claro que se a gente for 

pensar isso é super urgente, porque o educador estando bem 

todo o resto flui melhor, né? Mas outras coisas acabam 

passando na frente e você vê que as coisas vão... como a 

autonomia é um norte, né, e como eu disse, uma busca para 

todos os educadores, aquilo que você foca vai fluindo, aí 

‘ufa, menos esse’, e assim por diante, então eu tenho muita 

esperança, por ter observado essas coisas fluindo e por ter 

participado também um pouco disso conforme eu pude, né? 

Eu acho que, é, o que nos move é estar aqui, né? Isso é 

possível e é no máximo no médio prazo, é possível num 

curto, mas é viável num médio prazo. 

[...] 

Essa questão do idealismo, o que faz a gente, pelo menos o 

que me fez, aguen... não sei se a palavra é aguentar, mas... 

ter uma força, uma felicidade, apesar de todo o 

esgotamento, é uma paixão pelo projeto, pela equipe, só 

que paixão é como paixão por uma pessoa, ela é intensa, 

forte, mas ela acaba e quando ela acaba, a paixão mesmo, 

ela se transforma em alguma coisa, né? Ou ela acabou e não 

era nada ou ela se transforma no amor, que é mais sereno e 

mais realista, acho que eu tô nessa fase agora e ela é 

importante, né? E também mostra como a dedicação é 

intensa, você tem que tá muito mesmo apaixonado eu acho. 

também quisessem mudar essa situação. A 

educadora disse que era isso que ela precisava 

saber, pois isso incomoda muito, ela aceitou com 

essa ressalva. 

A educadora disse que tem coisas sendo 

trabalhadas nesse sentido, não é nada para curto 

prazo, mas já é possível pensar que seja de médio 

prazo e quando deslanchar vai ser de vez, pois isso 

não gera muitas demandas, porém são tantas outras 

ao mesmo tempo: questões pedagógicas, a 

qualidade de vida do educador, espaço, burocracia, 

etc., que é preciso ir escolhendo as demandas mais 

urgentes. 

A qualidade de vida do educador é uma demanda 

urgente, pois se o educador está bem todo o resto 

flui melhor, mas outras coisas acabam passando na 

frente. A autonomia é um norte, uma busca para 

todos os educadores, então é preciso ter foco, fazer 

as coisas fluírem, ir eliminando as demandas e 

seguir adiante. 

A educadora diz que tem muita esperança, por ter 

observado as coisas fluindo e de ter participado. 

Ela diz que estar na EPA é o que move a equipe e 

que acredita que essas transformações podem 

acontecer num médio prazo. 

A Educadora 04 diz que a questão do idealismo 

alimenta a força e a felicidade necessárias para, 

mesmo apesar do esgotamento, trabalhar com 

paixão na EPA. Contudo, é também como a paixão 

por uma pessoa, é intensa e forte, mas acaba e se 

transforma em alguma outra coisa, pode se tornar 

amor, que é mais sereno e realista. A educadora diz 

que se sente nessa fase e que tem sido importante, 
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E aí importante registrar isso não porque nós precisamos de 

pessoas apaixonadas, não, porque a gente precisa melhorar 

as condições mesmo, só pra reforçar isso. 

[...] 

Você fez eu me lembrar uma coisa que faz tempo que eu 

não falo, talvez porque nesse final de semestre eu tava bem 

cansada e aí você fica ‘cadê aquela paixão toda, eu preciso 

daquilo, já tô sem gás’. No início do semestre eu falava 

muito como a motivação é subjetiva, ela não tem a ver com 

o tempo que se trabalha, ela não tem a ver com salário alto 

ou baixo, porque eu tava aqui trabalhando mais que o dobro 

do que o semestre passado, mas tava muito mais motivada, 

muito feliz [...]isso é uma coisa que eu gostaria de manter, 

assim, que quando o cansaço físico vir fica mais difícil, mas 

é legal, é uma reflexão sobre motivação mesmo. 

afirma ainda que, como a dedicação é muito 

intensa, é preciso que o educador seja mesmo 

apaixonado pelo projeto. Então é necessário deixar 

claro e reforçar que, não precisamos de pessoas 

apaixonadas, o que é preciso é mudar as condições 

de trabalho. 

A educadora afirmou que por muitas vezes, estando 

cansada, perguntou a si mesma aonde estava aquela 

paixão que ela sentia nos seus primeiros meses de 

trabalho na EPA. Disse que no início do semestre 

ela costumava falar que motivação é uma coisa 

subjetiva, não tem a ver com o tempo que se 

trabalha, nem com o salário, pois ela estava lá 

trabalhando mais que o dobro do que no seu 

trabalho anterior, mas estava muito m\ia motivada 

e feliz. A educadora diz que é algo que ela gostaria 

de manter, quando o cansaço aparece é mais difícil, 

mas é uma importante reflexão sobre motivação. 

Explicitações da pesquisadora: 

A EPA exige muita dedicação emocional e física 

dos profissionais, a maioria deles não está contente 

com isso, pois se isso for um requisito para se fazer 

uma educação como a da EPA, uma transformação 

na educação não será possível. A Educadora 04 

acredita que o que é inovador exige pioneirismo e 

é isso o que está acontecendo nesse momento na 

EPA e isso é um sentimento de esperança. Ela 

afirma que a condição de trabalho não está legal, 

pois a educação que deseja chegar inclui qualidade 

de vida do educador e a EPA ainda está longe disso. 

O que acontece na EPA hoje só é possível com um 

nível muito alto de dedicação por parte dos 

educadores, isso incomoda muito a todos e mudar 
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essa situação é uma das metas da equipe, porém, 

sabe-se que essa mudança ainda não é a curto 

prazo, pois o projeto está sendo construído e 

organizado e possui muitas demandas, então 

atualmente a equipe vai tendo que resolver as 

questões mais urgentes. Segundo a Educadora 04 é 

o idealismo e a paixão pela equipe e pelo projeto 

que ajuda a vencer o esgotamento causado pelo 

excesso de trabalho, a paixão, contudo, é volátil, 

ela acaba, então fica o amor e é necessário a todo 

momento buscar motivação, pois o amor é mais 

sereno e realista. 
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APÊNCICE D – ANÁLISE IDEOGRÁFICA DOS DADOS DAS ENTREVISTAS COM OS EDUCANDOS DA EPA: 

 

1. Qual a sua idade, desde quando você está aqui na EPA, em qual núcleo você está agora? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Asserções /Explicitações Unidades 

Nucleares 

1.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

13 anos, desenvolvimento. Eu vou falar desde quando eu tô no 

Âncora, eu tô aqui no Âncora faz 10 anos, vai fazer 11 e eu 

estudei aqui desde a creche e eu conheci, eu conheci várias 

professoras que não estão aqui também, mas que estão aqui 

também. E a minha primeira professora foi a Nilma e a 

Adriana e elas cuidaram de mim desde quando eu tinha... 

quando eu fiz 10 anos, aí depois desses 10 anos eu mudei de 

escola que eu fui para o Recanto Suave, fiquei 4 anos lá, o 1º, 

o 2º, o 3º e o 4º. 

A Educanda 01 está na EPA desde 2005, quando 

ainda não era escola, era projeto de contra turno, ela 

estudou um período em outra escola e depois voltou 

para a EPA quando passou a ser escola de educação 

infantil e ensino fundamental. 

Experiência 

na EPA 

1.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

12 anos. Eu tava no desenvolvimento, mas como a minha 

tutora falou que eu não tenho muita confiança em mim mesmo 

eu fui pro pré, pré-desenvolvimento. Da consolidação, pra 

passar pro pré você tem que ter respeito, a maioria dos 

combinados do Âncora, e mais um pouco de, não de ficar 

brigando, sair da sala na hora da reunião, e do pré, tem que ter, 

a maioria não, todos, respeito, responsabilidade, solidariedade, 

etc. pra passar e ter responsabilidade ainda, por causa que você 

faz seu planejamento, você próprio faz o seu planejamento, 

planeja seu dia, tem que tá bem organizado pra planejar seu 

dia, você mesmo, você sabe que horas você vai estar num 

local, que horas você vai estar em outro, você tem que ter mais 

responsabilidade do que no pré, por causa que no pré, a 

O Educando 02 tem 12 anos. Antes ele estava no 

núcleo do desenvolvimento, mas sua tutora disse que 

ele não tinha confiança em si mesmo, por isso ele foi 

para o pré-desenvolvimento. O educando explica que 

para passar da consolidação para o pré-

desenvolvimento é preciso ter respeito aos 

combinados e aos valores da EPA, tem que ter 

responsabilidade porque o educando faz o seu 

próprio planejamento, para isso é preciso estar bem 

organizado, saber que horas estará em qual local. Ele 

disso que isso exige responsabilidades e nos núcleos 

anteriores é o tutor que faz o planejamento do 

educando. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Avaliação / 

Mudança 

de núcleo / 

Combinado

s / Valores / 

Responsabi

lidade / 

Planejamen

to 
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maioria, eu acho que, eu nunca fui pro pré, mas eu creio que 

são os tutores que fazem o seu planejamento. E é isso. 

Explicitações da pesquisadora: 

A avaliação na EPA é formativa, contínua e 

sistemática, ela não se resume a um momento de 

avaliação, como uma prova, ela se dá no cotidiano. 

No relato do Educando 02 isso se mostra de forma 

clara. Ele saiu de um núcleo para o outro porque 

precisava aprimorar a confiança em si mesmo. É 

claro que o educando precisa estar bem nos estudos, 

mas as suas atitudes são decisivas para definir a 

mudança de núcleo, tais atitudes estão relacionadas 

com os valores basilares do projeto e com o processo 

de conquista da autonomia, que também se mostra na 

capacidade de se organizar e cumprir o próprio 

planejamento de maneira responsável. 

 

1.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

14 anos, estou na escola desde 2011. 

[Você tá no desenvolvimento?] 

Agora eu subi para o pré, tava no desenvolvimento e subi pro 

pré, foi por causa da atitude de falar alto dentro da sala que eu 

tenho muita dificuldade. 

O Educando 03 tem 14 anos, está na EPA desde 

2011. Ele diz que saiu do desenvolvimento e foi para 

o pré-desenvolvimento, pois precisava melhorar a 

atitude, falar alto dentro da sala é um desafio do 

Educando 03. 

Explicitações da pesquisadora: 

As crianças mudam de núcleo e sabem aquilo que 

devem trabalhar em suas atitudes. Quando o 

educando diz que subiu, ele está se referindo que foi 

para a sala de cima, mas na verdade ele regrediu de 

núcleo, pois deve trabalhar sua atitude de falar alto 

na sala de estudos, pois isso atrapalha os outros 

colegas que estão lendo e estudando. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / Atitude 

 

1.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

09 anos, Iniciação. Desde quando eu entrei eu tinha 7 anos, 

aqui o Âncora pra mim é uma casa, aqui tem várias coisas pra 

nós fazer e nós não pode agredir, nem xingar 

O Educando 04 tem 09 anos e faz parte do núcleo da 

Iniciação. Ele diz que chegou à EPA aos 7 anos, ele 

diz que é como uma casa, tem muitas coisas para 

fazer e não pode agredir e nem xingar. 

Explicitações da pesquisadora: 

Experiência 

na EPA / 

Casa 
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É muito comum as crianças se referirem à EPA como 

uma casa ou uma família. Na fala do Educando 04 

fica claro o que ele aprende e trabalha em si na EPA: 

o respeito pelo outro. 

1.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

 

11 anos, estou no pré-desenvolvimento. Eu comecei aqui na 

creche, eu ainda usava fralda, aí depois eu saí da creche e fui 

pra outra escola, só que aí meus pais não gostaram da outra 

escola e me mudaram pra outra escola, aí daquela outra escola 

eu fiquei metade do terceiro ano, aí o resto do terceiro ano eu 

fiquei aqui, aí do terceiro até hoje aqui, eu já tô no sexto. [É 

como se você estivesse no sexto ano? ] 

Eu tô no sexto ano. 

[Mas aqui não tem essa coisa] 

É, mas é como se estivesse. 

[Você precisa saber?] 

É, que vai que eu mudo de escola. 

A Educanda 05 tem 11 anos, está no núcleo do pré-

desenvolvimento. Ela disse que chegou na EPA 

ainda bebê na creche, depois foi pra outra escola e 

depois para outra, onde ela ficou até a metade do 3º 

ano, aí o resto ela esteve na EPA, ela diz que está no 

6º ano. 

Explicitações da pesquisadora: 

Na EPA não há divisão em séries, mas os educandos 

costumam dizer em que ano estão, eles fazer uma 

correspondência, tanto para explicar para os outros, 

como para situar seu percurso no contexto 

educacional geral. 

Experiência 

na EPA / 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

1.6e Educanda 

06 -  

16.06.2015 

12 anos, aprofundamento. Eu tô aqui há 5 anos.   

1.7e Educanda 

07 -  

16.06.2015 

13 anos, aprofundamento. Estou aqui desde 2008.    

 

2. Fale-me sobre a EPA (O que é e o que significa para você); 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

2.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

Eu acho que é bom pras crianças, tipo assim, em vez de separar 

por salas, porque, separadas por núcleo também, não tem 

tantas pessoas com nossa idade também, porque tem pessoas 

que tem 9, 10 anos e eu acho que a gente fica mais amigável 

A educanda acredita que é bom o fato de que a EPA 

se organiza por núcleos e não em salas, assim é 

possível fazer grupos maiores, onde as crianças de 

idades diferentes podem ficar juntas. Segundo a 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / Núcleos 
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assim, com pessoas que não tem a mesma idade, que são 

diferentes de nós, [...]. 

educanda, isso deixa as crianças mais amigáveis, 

pois convivem com outros educandos de idades 

diferentes. 

Explicitações da pesquisadora: 

A separação em núcleos, e não em anos e séries, 

permite agrupar crianças de diferentes idades, isso 

faz com elas convivam com a diferença, se ajudem 

mutuamente, e evita uma hierarquia do mais velho 

sobre o mais novo. 

/ Diferença 

/ Amizade 

2.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

[...] nossa casa mesmo. [...] nós fica mais tempo aqui do que 

em casa, em casa nós só vai chega, descansa, toma um banho, 

vai dormir e volta pra cá de manhã. 

Para o Educando 02 a EPA é uma casa, ele diz que 

as crianças passam mais tempo na EPA do que em 

casa, só passam em casa para descansar, tomar banho 

e dormir. 

Explicitações da pesquisadora: 

A EPA é como a casa das crianças não só porque é 

um ambiente comunitário e familiar, mas porque as 

crianças passam mais tempo na escola do que em 

casa, elas chegam às 7:30 e saem às 16:20. 

Experiência 

na EPA / 

Casa / 

Educação 

em tempo 

integral 

2.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

Pra mim essa escola é muito diferente das outras, porque, 

assim, quando eu estudei em outras escolas, a escola era 

fechada, a gente tinha que seguir o que a professora falava, a 

gente tinha que copiar a lição que ela passava na lousa, aqui 

no Âncora é diferente, aqui você escolhe o que você vai fazer 

junto com o seu tutor, você escolhe coisas novas pra aprender, 

isso, pra mim o Âncora é uma escola completamente diferente 

das outras, não é igual. 

O Educando 03 diferencia a EPA das outras escolas, 

para isso ele destaca os aspectos do ambiente físico, 

da relação educador-educando e do método de 

ensino-aprendizagem. Na escola tradicional o 

ambiente é fechado, os educandos devem fazer o que 

o professor fala e copiam o conteúdo escrito no 

quadro. Na EPA o ambiente é aberto, o educando 

participa da escolha do que será feito, pode sugerir o 

que quer aprender e sabe que isso será respeitado e 

considerado. 

Educação 

bancária / 

Espaço / 

Ambiente 

escolar / 

Relações 

humanas / 

Escolha 

2.3.1

e 

Educando 

03 – 

19.07.2015 

[E o que ela significa pra você, na sua vida?] 

Na minha vida significa bastante, pra mim, com o Âncora eu 

vejo o meu futuro em frente, sabe? Já certo já. Um garoto 

assim, responsável, um garoto honesto, um garoto respeitoso. 

Através da EPA o educando 03 enxerga o seu futuro 

e isso lhe dá confiança. Ele diz que vai ser um garoto 

honesto, responsável e respeitoso. Ele diz que nas 

outras escolas é difícil trabalhar isso, porque não 

falam os seus próprios valores. Na EPA todo ano os 

Experiência 

na EPA / 

Futuro / 

Valores / 
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[Na outras escolas você acha que seria difícil trabalhar essas 

coisas?] 

Eu acho que sim, porque as outras escolas não têm esses 

negócios assim de falar os valores dela, que aqui no Âncora 

todo, todo ano eles falam que tem valores no Âncora, nas 

outras escolas é diferente, nas outras escolas eles fazem o que 

quiser, grita, fala alto, não faz lição, esses negócios. 

valores são repensados e reafirmados, nas outras 

escolas eles fazem o que querem, gritam, falam alto, 

não fazem as lições, etc. 

Explicitações da pesquisadora: 

Responsabilidade, honestidade, respeito são três dos 

cinco valores basilares da EPA. Ele diz o quanto os 

valores são importantes e que na maioria das outras 

escolas não há o aprendizado sobre valores e por isso 

há muito desrespeito. 

Educação 

bancária 

 

2.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Uma família pra mim. Para o Educando 04 a EPA é como uma família. 

Explicitações da pesquisadora: 

Família quer dizer vínculo, carinho, respeito, 

proteção e aprendizagem. 

Experiência 

na EPA 

 

2.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

É muito legal essa escola, a gente aprende várias coisas legais, 

tipo, eu participo de um grupo, de uma comissão, que eu 

achava que precisava muito dela e agora já tem, é a comissão 

contra o bulling, que lá a gente cuida de casos de homofobia, 

racismo, dessas coisas, pra depois a pessoas não ser punida 

quando ela crescer, ela já tem uma noção de que não pode 

porque as vezes isso magoa muito os outros, também pode 

levar as pessoas a fazer loucuras, tipo se matar, porque não tá 

satisfeito consigo mesmo... 

[e como foi a criação dessa comissão?] 

Foi assim, quando começou, começou de uma briga de amigos, 

né, meus, meus amigos começaram a brigar, porque primeiro 

foi só uma brincadeira que eles estavam brincando de correr, 

aí eles começaram a se xingar do nada, aí começou a briga, aí 

acabou a menina tava quase querendo se matar, ela tava 

sofrendo pra caramba porque chamaram ela de peluda, aí 

depois chamaram o menino de macaco e foi um monte de 

coisa, aí depois a gente decidiu criar essa comissão, aí como 

eu tava ajudando a resolver a briga, a gente resolveu... aí 

tinham várias pessoas, só que aí depois elas foram perdendo o 

A Educanda 05 diz que uma das vantagens de estar 

na EPA é a oportunidade de participar da construção 

do fazer educativo. Ela sentia que era necessário 

criar um grupo contra o bulling e, depois de um caso 

de bulling vivido no cotidiano da EPA esse grupo foi 

criado e ela participou da criação. Ela diz que o 

racismo, a homofobia e todo tipo de bulling precisam 

ser trabalhadas, se não as pessoas vão ser punidas no 

futuro, isso causa muita mágoa, as pessoas já têm 

noção de que não pode e que pode levar as pessoas 

até ao suicídio por não serem satisfeitos consigo 

mesmos. 

Ela contou que tudo começou com uma briga entre 

amigos dela, começou de uma brincadeira e virou 

briga, começaram a se xingar do nada, no fim uma 

das meninas queria se matar, foram muitas ofensas. 

Então foi decidido criar essa comissão contra o 

bulling, pois havia um grupo de educandos ajudando 

a resolver o conflito. No começo a comissão contra 

o bulling tinha várias pessoas e depois alguns foram 

Experiência 

na EPA/ 

Arte/ 

Educação 

estética/ 

Corporeida

de/ 

Educação 

libertadora 

/ Circo / 

Bulling / 

Grupo de 

responsabil

idade / 

Espaço / 

Ambiente 

escolar / 

Experiência 

de vida 
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interesse em entrar. Aí quando só tinham umas quatro pessoas 

na comissão, a gente fez uma assembleia que era pra chamar 

mais pessoas, né? Só que aí veio um monte de menino que era 

muito teimoso, né, e essas coisas tal. Aí esses meninos, a gente 

descobriu que no final das coisas, só queriam ir na reunião pra 

não estudar, aí depois o jeito foi ir falando com os tutores pra 

falar com os tutorandos pra ver se eles tinham interesse em 

alguma coisa e tal, e alguma coisa de fazer parte do grupo, aí 

entrou alguns amigos nossos também, aí tá o grupo até hoje. 

[Essa assembleia foi uma daquelas gerais ou vocês criaram 

uma assembleia só pra isso?] 

É, foi uma assembleia geral, e só parece que durou cinco 

minutos. Porque a gente foi falando o que que era, tal, o grupo, 

porque ele foi criado e tal, aí depois a gente foi chamando as 

pessoas e aí o professor foi anotando no caderno, aí chamou 

todas as pessoas e aí ele perguntou: o grupo já tá criado, tem 

alguém mais que se interessa? Aí não foi ninguém. 

[Ah tá, então a assembleia era só pra isso, não tinha outra 

pauta] 

É. 

[Eu perguntei o que era o Âncora pra você e eu queria saber se 

há outras coisas que pra você é significativa aqui] 

O circo. Porque ele tá aqui desde o começo, né? Então ele é 

tipo praticamente a vida do Âncora, ele é o coração pra mim, 

porque ele é uma coisa central e também a professora que 

trabalha nele, né, tipo, tem mais de anos de experiência e tal. 

perdendo o interesse. Quando o grupo tinha 4 

pessoas foi feita uma assembleia para tratar esse 

assunto, aí entraram outros educandos, mas estes 

últimos que entraram, no final das contas, só queriam 

estar na comissão para ir para as reuniões e não 

estudar, a solução foi falar com os tutores desses 

educandos, aí entraram outros amigos e o grupo 

existe até hoje. 

A Educanda 05 destaca também que o circo é o 

coração e a vida da EPA porque é o centro do espaço 

e porque a educadora do circo tem uma grande 

experiência de vida. 

Explicitações da pesquisadora: 

Então a educação se dá na experiência e os 

educandos participam de forma ativa. O trabalho 

constante com os valores possibilita com que os 

educandos sejam responsáveis, solidários e tenham 

uma postura ativa e participativa diante dos 

problemas que acontecem. A questão do corpo, da 

sensibilidade se mostram intimamente ligadas à 

questão da educação libertadora: o corpo ao sentir-se 

livre pode participar e tomar iniciativa, ao ser 

sensível é capaz de colocar-se no lugar do outro e 

agir solidariamente, isso tudo na perspectiva coletiva 

cria a consciência de que o modo de ser daquele 

grupo se concebe coletivamente, através da 

comunhão e do sentimento de comunidade. Isso cria 

um ambiente onde é possível desenvolver a 

autonomia dos sujeitos no âmbito de uma educação 

libertadora, capaz de testemunhar uma experiência 

democrática de respeito à diversidade e à vida. 
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2.6e Educanda 

06 – 

16.06.2015 

[...] eu acho que é uma escola, assim, como qualquer outra 

porque a gente vem aqui pra aprender, mas a gente também 

tem o privilégio de, além de a gente desenvolver o conteúdo 

todo de exatas e tal, a gente também tem... mais de poder se 

desenvolver como um cidadão mesmo, de na sociedade fazer 

alguma diferença, ajudar os outros no seu bairro. Então, aqui a 

gente tem bastante disso, tem muito projeto relacionado ao 

bairro, como melhorar meu bairro, como eu posso fazer tal 

coisa? Então eu acho que é uma escola com muitas mudanças, 

assim, a gente vem aqui pra aprender, mas aprender de um jeito 

diferente e mais do que já é colocado em outras escolas. [...] 

então é, tem várias diferenças, então, mais que uma escola, por 

a gente aprender mais do que a gente aprenderia mais do que 

uma escola convencional. 

A Educanda 06 diz que a EPA é uma escola como 

outra qualquer, porque os educandos vão lá para 

aprender, a diferença é que a EPA, além de 

desenvolver os conteúdos, desenvolve também a 

cidadania, ações que fazem a diferença na sociedade, 

ajudar os outros no próprio bairro. A educanda disse 

que há na EPA muitas destas atividades relacionadas 

a melhorar os bairros dos educandos, como fazer tal 

coisa. A educanda diz que a EPA é uma escola com 

muitas mudanças, os educandos vão para aprender, 

mas de um jeito diferente do modo que fazem as 

outras escolas, tem várias diferenças, então a EPA é 

mais que uma escola, porque os educandos apendem 

mais do que aprenderiam numa escola convencional. 

Explicitações da pesquisadora: 

A educanda 06 vê a EPA como uma escola como 

qualquer outra, porque ela vai lá para estudar e 

aprender. Acrescenta, porém, que a EPA tem o 

diferencial de educar na cidadania, possibilitando 

uma educação que forma cidadão que ajam de fato 

na sociedade, que façam a diferença, que busquem 

solucionar os problemas do seu bairro. A EPA 

desenvolve projeto em que os educandos têm 

oportunidade de participar de ações de melhorias nos 

seus bairros. A EPA é mais que uma escola 

convencional, pois se aprende mais do que apenas 

conteúdos. 

Cidadania/ 

Educação 

libertadora 

/ Privilégio 

/ Sociedade 

/ Mudança 

na 

Sociedade / 

Cidadão / 

Bairro /  

Mudança / 

Escola 

convencion

al / 

Educação 

bancária 

2.7e Educanda 

07 – 

16.06.2015 

[...] e com esse privilégio também a gente gosta mais de 

estudar, né, porque a gente não tem aquela coisa de ficar sendo 

obrigada a estudar, a gente gosta mesmo do que a gente ta 

fazendo. 

A Educanda 07 disse que o privilégio de ter liberdade 

para aprender dá mais prazer nos estudos, porque os 

educandos não são obrigados a estudar, ela diz que 

eles gostam de verdade do que estão fazendo. 

Explicitações da pesquisadora: 

Experiência 

na EPA / 

Privilégio / 

Liberdade / 

Educação 

Libertadora 
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Uma prática educativa Libertadora precisa ser 

prazerosa e por isso necessita ser livre. A Educanda 

07 chama de privilégio o respeito e liberdade que se 

tem na prática educativa da EPA. Ela não se sente 

obrigada a estudar e por isso tem prazer em aprender. 

O fazer educativo na EPA, por ensinar a liberdade, 

estimula a curiosidade e a criatividade dos 

educandos. 

 

3. O que você faz aqui na EPA? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

3.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

Ah, eu aprendo as coisas que eu quero, tipo, ah, eu quero 

aprender o que que é isso, a madeira, num sei que, a madeira, 

a árvore, num sei que, e nós já vai pesquisando e às vezes 

matemática, fração, tal coisa, a metade do nosso roteiro é o que 

nós quer e a outra metade é o que o tutor quer. 

O Educando 02 diz que na EPA ele aprende as coisas 

que quer, ele dá o exemplo da madeira, a árvore e 

também matemática e fração. Metade do roteiro é o 

que o educando quer e a outra metade é aquilo que o 

tutor determina. 

Explicitações da pesquisadora: 

O Educando 02 destaca a liberdade de aprender, ou 

seja, na EPA o educando tem abertura para pesquisar 

aquilo que se interessa, ele fala de seu interesse para 

o tutor e este o orienta para desenvolver sua pesquisa 

e relacionar com os conteúdos de diversos saberes e 

disciplinas. O interesse do educando é levado em 

conta na elaboração do seu roteiro de aprendizagem 

e na definição daquilo que ele deve estudar e 

pesquisar. 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ Roteiro / 

Pesquisa / 

Tutor 

3.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

Estudo, jogo bola, o esporte que eu mais amo assim, por 

enquanto, é futebol, mas o que eu tô investindo também pro 

O Educando 03 fala das coisas que faz na EPA: 

estuda, joga bola, futebol, que é o esporte que ele 

mais ama, ele diz que também está investindo para 

Corporeida

de/ 

Educação 
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futuro é ser engenheiro mecânico. É isso, o que eu gosto mais 

de fazer aqui é estudar. 

ser engenheiro mecânico e o que ele mais gosta de 

fazer na EPA é estudar. 

Explicitações da pesquisadora: 

Para o Educando 03 a EPA é lugar de estudar, de 

movimentar o corpo e de construir o seu futuro. De 

forma sucinta o educando expressou o significado da 

escola para ele. 

Estética / 

Futuro 

3.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Eu tenho aulas de música e umas oficinas, tenho oficina com 

o Educador 16, futebol, do Educador 13 é de brincadeiras, mas 

não de briga, e a do Educador 17 é de skate, que nem eu, eu 

não sabia andar de skate e o Educador 17 que me ensinou, 

bom, as duas rampas ele me ensinou só uma, mas a grandona 

eu consegui descer sozinho. 

Em sua fala, o Educando 04, cita as oficinas que 

participa e que aprende a brincar sem briga e que 

algumas coisas os educadores ensinam e outras 

coisas ele pode aprender sozinho.  

Explicitações da pesquisadora: 

Foram saberes que ele aprendeu nas oficinas e que 

podem ser levados para a vida como um todo. 

Saberes da experiência que não seriam 

desenvolvidos sem a ação do corpo, confinado em 

uma sala, por exemplo. 

Corporeida

de/ 

Experiência 

na EPA/ 

Brincadeira 

/ 

Autonomia 

/ 

Heteronomi

a 

 

 

4. De quais oficinas você participa? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

4.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

[Quais são as oficinas que você participa?] 

Nossa, um monte. De segunda-feira eu participo de teclado e 

teatro, teclado é das 11 às 11:30  e o teatro é das 14:30 até as 

16h, terça-feira eu faço encontro com a Educadora 04 que, no 

ano passado era todo dia das 15 às 16:20 tinha encontro, aí a 

gente decidiu que o encontro vai ser uma vez por semana, aí o 

nosso encontro ficou para terça-feira das 10 até as 12:30, 

depois eu tenho futebol feminino que é das 13 às 14, não, das 

A educanda relata com detalhes suas atividades, 

vemos que em seu planejamento há música, teatro, 

tutoria, futebol, estudo de matemática, grupo de 

responsabilidade da biblioteca, educação física, 

culinária, grupo vagalume, que mantém 

correspondência com grupos de outras cidades, 

grupo de responsabilidade dos materiais da escola, 

inglês, skate e assembleia.  

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Corporeida

de 
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14 às 15h, e eu também tenho momento especialista de 

matemática com o Educador 09 pra aprender equação de 1º 

grau e de 2º que é das 13 às 14h, tem o futebol que é das 14 às 

15h e depois eu tenho reunião da biblioteca, que não é uma 

oficina, mas uma reunião pra gente decidir coisas. Quarta-feira 

eu tenho educação física das 9:30 as 10:30, eu tenho culinária 

que é das 14:30 até as 15:30, só que eu participo do vagalume, 

então eu fico só meia hora na culinária. [O que é o vagalume] 

O vagalume é uma rede que a gente ajuda a, tipo assim, a gente 

faz essa reunião pra gente conhecer outros países, outros 

lugares, e no vagalume a gente tá conhecendo uma cidade lá 

no Pará e essa cidade se chama Oriximiná. [e aí vocês falam 

com pessoas de lá?] Isso. A gente mandou uma cartinha, não 

uma carta, a gente fez tipo uma sanfona, escrevendo como que 

a gente é, mandando a nossa foto, de que escola eu sou, 

quantos anos você tem, aí a gente mandou tipo uma sanfona 

de papel. Aí eles mandaram a mesma coisa que a gente, 

falando sobre a história, quantos anos eles estudaram lá, 

mandaram fotos deles também, [...]. E também quarta-feira eu 

tenho reunião do material, que eu também faço parte do grupo 

de responsabilidade do material e a gente organiza o material 

do Âncora para que todas as crianças possam usar, que o 

material é coletivo. Quinta-feira eu tenho inglês das 9:30 até 

as 10:15 e tenho skate das 13h até as 14h e sexta-feira tenho 

futebol livre das 13 às 14h e de manhã tem a assembleia né que 

a gente participa, roda de conversa, e depois da assembleia eu 

tenho que pegar a biblioteca que é das 10:30 até as 11:30. [Que 

é um grupo de responsabilidade também?] Isso. 

Explicitações da pesquisadora: 

Por essa lista de atividade é possível perceber como 

na EPA o corpo é ativo, vivo e participativo, a 

educanda 01 percorre as artes, tem orientação 

personalizada em seus estudos, pratica esportes e 

participa das assembleias e de grupos de 

responsabilidade. Ela tem então oportunidade de 

trabalhar sua sensibilidade, seu senso estético, sua 

expressão artística, de aprender no seu tempo a partir 

de seus interesses, o que torna o aprendizado algo 

prazeroso e não uma mera obrigação, ela dá vazão à 

energia do corpo e renova a saúde através dos 

esportes e tem a experiência da cidadania ao 

participar das assembleias e de grupos de 

responsabilidade. Todos esses aprendizados e 

experiências se dão através de uma diversidade de 

atividades e do corpo em movimento e ação.  

4.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

Eu participo... eu participava do teatro... agora eu participo da 

música, de percussão, de dança, não, de dança não, eu 

participava da dança, de grafitti e só que eu lembro. 

O Educando 02 diz que participava do teatro e agora 

está na música, percussão e graffiti. Ele disse que 

também já participou da dança. 

Explicitações da pesquisadora: 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ Arte 
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As crianças participam de tantas atividades quantas 

sejam capazes de cumprir com suas 

responsabilidades. 

4.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

Eu participo da oficina de circo, de futebol, eu sou, não é bem 

como uma oficina, mas sim como um grupo de 

responsabilidade sobre os materiais da quadra e... deixa eu ver 

se eu me lembro de mais alguma coisa... e de matemática e só. 

O Educando 03 diz que participa da oficina de circo, 

de matemática, sempre joga futebol, participa do 

grupo de responsabilidade sobre os materiais da 

quadra. 

Explicitações da pesquisadora: 

As atividades que as crianças participam são 

diversas, na maioria das vezes, são oficinas, 

momento especialista de matemática ou português, o 

cumprimento da parte de estudos dos seus 

planejamentos, os grupos de responsabilidade e as 

assembleias. 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ Grupo de 

responsabil

idade / 

Corporeida

de / Circo 

 

5. O que você aprende na EPA? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

5.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

[Em falar em matemática, as coisas do planejamento, o que 

você aprende e como você aprende?] 

Eu aprendo através de computadores, eu não gosto muito de 

pegar em livros e eu tb tenho um pouco de dificuldade em 

copiar eu tenho muita dificuldade, mas agora eu tô aprendendo 

a ler, entender um pouco e escrever o que eu entendi. 

O Educando 03 diz que aprende através de 

computadores, que não gosta muito de pegar em 

livros, tem dificuldade em copiar e que agora está 

aprendendo a ler, entender um pouco e escrever o 

que entendeu. 

Explicitações da pesquisadora: 

Faz parte do princípio da unicidade do educando, ou 

seja, do saber de que cada um aprende no seu tempo 

e de formas diferentes, o educador observar e buscar 

compreender formas que facilitam a aprendizagem 

do educando. Outra questão trabalhada na EPA é a 

leitura, o tutor acompanha o desenvolvimento do 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Unicidade 

do 

educando 
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tutorando nesse sentido a fim de trabalhar a leitura, a 

compreensão do que foi lido e a capacidade de 

escrever sobre o que leu. 

5.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Eu aprendo a não falar mais palavrão, por causa que eu xingo 

minha vó e eu tô parando com essa teimosia. Minha vó 

comprou uma bike maior para mim e eu gostei, ela é muito 

amada essa bike. Eu deixo pra andar quando que tem horas 

d’eu andar. E eu já dei um presente pra ela, esse presente foi 

feito com muito carinho e muito amor, eu fiz um papagaio de 

papel para ele e um rinoceronte de lego. 

O Educando 04 diz que está aprendendo a não falar 

mais palavrão, pois ele xinga a avó dele e ele está 

aprendendo a parar com isso. Ele conta que a avó 

dele comprou uma bicicleta maior para ele, ele anda 

na hora de andar e ele ama essa bicicleta. Ele conta 

que já deu um presente para a avó, ele fez com muito 

carinho um papagaio de papel e um rinoceronte de 

lego. 

Explicitações da pesquisadora: 

Há uma transferência mútua e constante entre a 

família e a escola na educação de uma criança, tanto 

a criança reflete na escola o que vive em casa, como 

reflete em casa o que vive na escola. Por isso a EPA 

mantém um acompanhamento com as famílias 

através do tutor, que é a pessoa que vincula a família 

com a escola, como através do trabalho de uma 

assistente social. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Sensibilida

de / 

Educação 

estética 

 

 

6. Você faz artes aqui? Quais? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

6.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

As artes nós tem uma coisa pra gente fazer, tipo aqui tem 

direitos, quem bagunçar perde o direito de qualquer coisa, se a 

pessoa tiver brincando, xingar alguém, bater, perde o direito 

de brincar e não brinca mais. 

[E as artes?] 

Eu perguntei sobre artes e o educando me respondeu 

sobre bagunça, sobre “fazer arte” no sentido de 

aprontar alguma coisa errada. Por isso ele falou de 

direitos, de que na EPA tem direitos e deveres e se 

alguém não cumpre com os deveres e os valores, 

então perde direitos. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Educação 

libertadora 

/ Direitos e 
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E as artes? Desenhar, a gente desenha, tem aulas de rap e a 

gente desenhou. Eu fiquei um ano sem andar de bike porque 

eu fiz uma arte muito chata.  

[Uma arte que não é legal? Você aprontou uma coisa?] 

Então, arte. Fiz um arte de bagunçar. Eu peguei a minha cama 

e quebrei toda.  

[Ficou dormindo no chão?] 

Não. 

[No colchão?] 

No colchão. 

[Mas isso você não faz mais não, né?] 

Não. Eu entendi que isso é uma agressão. 

O Educando 04 também falou das artes, do desenho, 

das aulas de rap, mas ele volta a se referir à arte como 

indisciplina. 

Explicitações da pesquisadora: 

Na EPA não se utiliza a palavra castigo e por isso 

não se ensina a ser submisso, mas sim a refletir sobre 

as atitudes e compreender que na sociedade existem 

direitos e deveres. 

Percebi que na fala do educando 04, agressão é uma 

palavra constante e, ao meu ver, isso expressa o 

momento do seu aprendizado e aquilo que ele vem 

enfrentando na família e na escola tradicional, pois 

esse educando estuda em uma escola municipal e vai 

para a EPA no contra turno. 

deveres / 

Valores / 

Arte 

 

 

7. Qual a diferença da EPA em relação às outras escolas? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

7.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

A diferença é que a outra escola, os professores escrevem na 

lousa, né? E a gente tem que ficar copiando e aqui no Âncora 

não, aqui no Âncora a criança mesmo procura o que ela quer 

fazer e tem tutores que fica ajudando a gente, não escrevendo 

na lousa, muito diferente. 

A Educanda diz que nas outras escolas o professor 

escreve na lousa e os estudantes copiam e na EPA 

não, a criança mesmo procura o que quer fazer e os 

tutores ajudam. 

Explicitações da pesquisadora: 

Sentar na cadeira igual a todo mundo, num padrão 

confinado numa sala por várias horas seguidas e 

copiar o que o professor escreve no quadro é um tipo 

de fazer educativo que não dá espaço para a 

corporeidade e nem ao protagonismo do educando, 

não permite que ele se sinta sujeito de seu 

aprendizado. A prática pedagógica da EPA, ao 

Educação 

bancária / 

Corporeida

de / Prática 

e proposta 

pedagógica 

/ 

Autonomia 

/ Liberdade 

/ Espaço / 

Ambiente 

escolar 
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ensinar a criança a fazer o seu planejamento e a gerir 

o seu tempo, ao levar em conta os sonhos e os 

interesses da criança na elaboração do seu roteiro de 

aprendizagem e ao privilegiar o aprendizado por 

meio de projetos e pesquisas, permite um 

aprendizado ativo onde o corpo participa 

expressando posturas e atitudes de curiosidade, 

busca e expressão, sendo respeitado assim o tempo 

natural da infância que aprende de forma ativa e em 

movimento.  

7.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

Que essa escola que você não fica preso, parado, sentado numa 

cadeira, em fileira assim, escutando a professora com você e 

escrevendo na lousa. Você pesquisa, você mesmo, você vai 

nos lugares pesquisar, você que pesquisa e não o outro que 

pesquisa por você mesmo. 

O Educando 02 diz que na EPA não é uma escola 

onde o corpo do estudante fica parado, sentado na 

cadeira, enfileirado com outros estudantes, ouvindo 

o professor que fala sem parar e escreve na lousa. Na 

EPA os estudantes pesquisam, eles mesmos vão aos 

lugares pesquisar e não outra pessoa pesquisa para 

eles. 

Explicitações da pesquisadora: 

Essa postura e atitude corporal de buscar e pesquisar 

aquilo que se deseja aprender, aquilo que lhe 

desperta a curiosidade, possibilita uma educação que 

forma pessoas autônomas, que sabem buscar seus 

sonhos, resolver os seus problemas, tomar atitude, 

ajudar o próximo, pois se aprende através do diálogo 

em trabalhos em equipe. O ambiente escolar 

dinâmico da EPA permite e privilegia as relações 

humanas, diferentes formas de experiências e 

aprendizados e a ação corporal. A educação bancária 

anula a corporeidade de educadores e educandos, 

assim como seus desejos e suas curiosidades, 

determinando o uso do tempo e do espaço como algo 

dado, impositivo e padrão. Isso descarta a 

fundamental possibilidade de os indivíduos se 

Corporeida

de / Prática 

e proposta 

pedagógica 

/ Educação 

libertadora 

/ Pesquisa / 

Educação 

bancária / 

Espaço / 

Ambiente 

escolar 
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perceberem como sujeitos da História e construtores 

da cultura. 

7.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

É bastante (já respondeu na 1ª pergunta).   

7.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Estudo numas duas. Que é essa e a minha outra.  

[E qual a diferença dessa pra sua outra escola?] 

Essa escola é a que eu fui estudando e fui gostando mais ainda 

e a outra é tudo chato. Quando eu comecei estudar aqui 

começou tudo legal e quando eu comecei a estudar lá começou 

tudo chato. O primeiro dia foi tudo chato, levaram ovo pra 

escola e tacou na minha cabeça e pegou as folhas do meu 

caderno e rasgou tudo. Minha vó e arrumou um conselho 

tutelar, foi na delegacia e falou com as mães e as mães ainda 

gritou na minha vó, aí eu falei ‘ô, não grita com minha avó 

não, vai xingar a sua mãe, não grita com a minha que a minha 

é muito amada e pelo menos você não dá nada pro seu filho só 

pensa em bater nele e eu conheço a mãe dele, que a mãe dele 

pega ele se ele faz alguma besteira com alguém, tipo, ele, ele... 

parece uma bichinha, ele quer namorar com homem. A mãe 

dele fala ‘você é bichinha?’, aí ele fala ‘sou mãe’, a mãe dele 

pega no colo, mas pega e ele apanha muito, a mãe dele pega 

um cabo de vassoura e a minha tia sempre bate no meu tio com 

uma pá. 

[nossa, tem gente que resolve as coisas de cada jeito, né? E não 

resolve...] 

Como minha mãe, minha mãe resolve com cipó. 

[e você vai fazer assim com seu filho se você tiver filho?] 

Vou, se ele bagunçar muito eu vou. 

[então você acha que adianta?] 

Eu pego uma cinta e meto-lhe o pau. 

Agora eu posso eu ir almoçar? 

O Educando 04 diz que a EPA é a escola onde ele 

aprendeu a gostar de estudar. Ele diz que a outra 

escola, onde ele frequenta pela manhã, é tudo chato. 

Ele diz que se sente bem na EPA, mas na outra escola 

quando ele entrou jogaram ovo na cabeça dele e 

rasgaram o seu caderno. Ele contou que sua avó foi 

no conselho tutelar, na delegacia, falou com outras 

mães, uma delas gritou com a avó dele e ele a 

defendeu, dizendo para a mulher ir xingar a mãe dela 

e não gritar com a avó dele, pois ela era muito amada. 

Ele disse que essa mulher não dá nada pro filho dela, 

pergunta se ele é bichinha e bate muito nele, até com 

o cabo de vassoura. Ele diz que a tia dele bate no tio 

dele com uma pá, a mãe dele usa um cipó e se ele 

tiver um filho no futuro e ele bagunçar muito, vai 

usar uma cinta para bater nele.  

Explicitações da pesquisadora: 

O Educando 04 estuda numa escola pública 

municipal de manhã e vai para a EPA a tarde. Ele diz 

que na escola municipal é tudo chato e que na EPA 

ele foi estudando e gostando de estudar. O educando 

relata a sua experiência na escola tradicional e é 

possível identificar em sua fala palavras que 

expressam preconceito, violência, competitividade e 

conflito, tanto em relação à escola tradicional, como 

à família e à sua visão de futuro. 

Experiência 

na EPA / 

Educação 

bancária / 

Violência 
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7.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Eu acho muito diferente porque tipo, aqui o modo de ensino é 

muito diferente, aí tipo, também é um pouco difícil para as 

pessoas que estão vindo de outras escolas, as escolas normais, 

porque um pouquinho difícil de acostumar. Quando eu 

comecei a iniciação, era uma escola normal para mim, aí 

depois eu fui para outras escolas, eu me destacava pra 

caramba, aí... eu tipo, eu nunca me achei a melhor aluna, só 

que tipo, eu sempre ficava em primeiro lugar, aí aqui eu 

aprendi que não é bem assim, que aqui todos são iguais e são 

tratados do mesmo jeito. 

[pra você o que é estudar numa escola que é tão diferente das 

outras?] 

Eu acho muito legal, né que eu tive a sorte que muitas crianças 

não tiveram até hoje. 

A Educanda diz que a EPA é muito diferente das 

outras escolas, na EPA o modo de ensino é muito 

diferente e por isso é um pouco difícil para quem está 

vindo de outras escolas convencionais, é um pouco 

difícil de se acostumar. Ela conta que quando entrou 

na EPA e começou na iniciação, era uma escola 

normal para ela, depois ela foi estudar em outra 

escola e se destacou bastante, diz que nunca se achou 

melhor, mas sempre ficava em primeiro lugar. Na 

EPA ela aprendeu que não é assim, todos são iguais 

e tratados do mesmo jeito. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educanda 05 compara o ensino da EPA com o das 

outras escolas, ela diz que sempre se destacou nos 

estudos, mas que na EPA não há essa 

competitividade de destacar quem é melhor, todos 

são tratados igualmente. Ela se considera com sorte 

por estudar em uma escola diferente. 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ Igualdade 

/ 

Competitivi

dade / 

Educação 

bancária 

 

8. Você participa das assembleias? Como é? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

8.1e Educanda 

01 – 

18.07.2015 

Pra mim a assembleia, acho que deveria ter... tipo assim, eu 

gosto de assembleia pra gente ficar comunicando as coisas que 

acontecem no Âncora, principalmente que seria bom pra gente 

discutir uma coisa que, que... seria... por exemplo, sobre o 

celular, não ficou decidido, mas eu acho que a gente deveria 

discutir, mas como a gente poderia resolver a situação dessas 

coisas, do celular, tudo sobre o Âncora e a gente também faz 

reunião do desenvolvimento, que é só uma reunião do 

A Educanda 01 diz que gosta da assembleia para as 

pessoas comunicarem as coisas que acontecem na 

EPA, como a discussão sobre o celular que não 

chegaram a uma decisão. A educanda acha que 

deveriam discutir e resolver essa situação e tudo 

mais sobre a EPA. Ela conta que também fazem 

reunião no desenvolvimento, só com as pessoas do 

desenvolvimento. Há também as reuniões dos outros 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ 

Assembleia 

/ Reunião 

de núcleo / 

Celular 
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desenvolvimento, assembleia é só pra todo o núcleo, então 

quando é reunião do desenvolvimento só pessoas do 

desenvolvimento que vão, como tem, tem uma assembleia da 

iniciação, tem uma assembleia do desenvolvimento, reunião 

da consolidação e do pré-desenvolvimento, alguns dias, então 

assembleia é de todos os núcleos.  

[Você acha que é importante todo mundo participar das 

decisões, decidir no coletivo?] 

Eu acho que é importante porque a criança ela, ela dá sua 

proposta, né? Porque tem gente que não vai pra assembleia, aí 

o combinado é que você não vai pra assembleia o que ficar 

decidido é, vai ser, então, se ficou decidido que não é pra trazer 

celular, as pessoas que não vieram na assembleia vão ter que 

concordar com isso, por isso que eu acho que as crianças 

devem ter suas próprias opiniões para dar pra reunião. 

[É fácil decidir no coletivo?] 

Um pouco, um pouco. Às vezes a gente só pensa em si mesmo, 

às vezes a gente pensa, como quando uma coisa boa, por 

exemplo, o uso do computador é coletivo e é bom pra todo 

mundo, então se fosse pra discutir eu dava a proposta de todo 

mundo, tipo assim, ter um coletivo em vez de trazer em casa, 

eu dava uma proposta boa, mas, às vezes não é tão coletivo 

assim, como o material ele é coletivo, só que nem todo mundo 

pensa que é coletivo, algumas pessoas sim, outra pessoas não. 

núcleos, onde vão só as pessoas daquele núcleo, mas 

a assembleia é com todo mundo, com todos os 

núcleos juntos. 

Explicitações da pesquisadora: 

A assembleia, além de ser um momento de tomar 

decisão coletivamente, é também um espaço para 

informes, pois a rotina é tão dinâmica e diversa na 

EPA, são tantas mudanças, que é preciso atualizar as 

informações periodicamente e a assembleia cumpre 

esse papel. A educanda fala das diversas reuniões 

que acontecem, há reuniões dos núcleos: assembleia 

do desenvolvimento, a da iniciação e a da 

consolidação e há a assembleia com todos juntos. Ela 

diz que é importante participar das assembleias 

porque o que é decidido vale para todos, por isso é 

importante que as crianças participem e opinem. A 

educanda percebe a complexidade de tomar decisões 

coletivamente, pois em algumas situações as pessoas 

estão pensando só em si e não no bem de todos, 

algumas pessoas têm consciência da coletividade, 

outras não. 

8.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

Nós decide o que tá... o problema e o que que nós quer mudar, 

que nem do celular, foi muito, acho que foi um ano inteiro, 

falando sobre celulares aqui no Âncora e nós acabando 

decidindo que quem iria usar os celulares era só as crianças 

que os tutores são mais confiantes que não iria usar pra 

besteira, que sabia que ia usar pra pesquisa e na hora do almoço 

ia ser livre pra jogar, mexer no celular e receber as mensagens. 

E também nós decide as coisas que, tipo, os grupo, que tem um 

recado, tipo do banheiro, que tá muito sujo, eles tão tacando 

O Educando 02 diz que a assembleia é o momento 

em que eles decidem o que querem mudar e fala da 

questão do celular, foi um ano inteiro falando sobre 

isso e acabaram decidindo que poderiam usar as 

crianças que os tutores confiam, que não vão usar 

para besteiras, mas para pesquisas e na hora do 

almoço poderá usar livremente para jogos, enviar e 

receber mensagens. Na assembleia os grupos de 

responsabilidades passam os recados, discutem as 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Assembleia 

/ Mudança /  

Celular 
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papel na parede, eles dão recado, eles falam sobre, discutem as 

coisas. 

coisas, como o grupo do banheiro, por exemplo, que 

disse que o banheiro estava sujo e as pessoas estão 

jogando papel na parede. 

Explicitações da pesquisadora: 

Na assembleia educandos e educadores identificam 

problemas, pontos que desejam mudar, os grupos de 

responsabilidades dão recados, etc. A pauta sobre o 

uso de celulares na EPA durou mais de um ano e 

ficou decidido que só seria permitido o uso para 

pesquisa e estudo, na hora do almoço seria livre para 

jogar e trocar mensagens. 

8.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

Assembleia pra mim é onde a gente discute o que que a gente 

quer, por exemplo, teve a discussão do celular que fazia um 

ano que a gente não conseguia discutir, a gente conseguiu 

entrar todo mundo num consenso e decidimos que a gente 

poderia usar se tivesse os valores, por exemplo, não mexer em 

coisa errada, mexer usar só pros estudos e foi isso que a gente 

decidiu. 

[Foi quando?] 

Antes de a gente entrar de férias. 

Para o Educando 03, a assembleia é onde o grupo 

discute o que quer, teve a discussão sobre o celular 

que durou mais de um ano, o grupo entrou num 

consenso de que poderiam usar o celular desde que 

estivesse dentro dos valores, usar para as pesquisas e 

estudos e não mexer em coisa errada. 

Explicitações da pesquisadora: 

A assembleia é lugar de diálogo sobre o que se quer. 

Foi significativa a discussão sobre o uso do celular 

na escola, pois durou um ano e foi decidido por 

consenso que o celular poderia ser usado desde que 

de acordo com os valores da EPA. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / Celular / 

Assembleia 

/ Valores / 

Pesquisa 

 

8.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Bom, tem horas que sim e horas que não. Tem horas que fica 

muito chato. Olha, eu vou te falar como é a assembleia: 

assembleia a gente resolve tudinho em um só dia, se demorar, 

ficar fazendo bagunça, tem que levantar o dedo pra parar de 

fazer bagunça e a gente nunca mais... a gente começa a gritar, 

falando um montão de coisa e os educadores ficar pedindo 

silencio e tem gente que não ouve. 

O Educando diz que as vezes a assembleia é legal, 

mas tem horas que é muito chato. Ele diz que é 

quando eles resolvem tudo em um só dia, se demorar 

e virar bagunça, te que levantar o dedo, se começar a 

gritar os educadores pedem silêncio e ninguém ouve. 

Explicitações da pesquisadora: 

O Educando 04 confessa que às vezes acha chato 

participar da assembleia, ele fala sobre os desafios de 

bagunça e indisciplina que acontecem e ressalta o 

gesto de levantar o dedo como uma forma de pedir 

Assembleia 

/ Gesto do 

dedo 

indicador  
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silêncio e ordem para dar prosseguimento à 

assembleia. 

 

 

9. Você já foi para o grupo de ajuda/consolidação? Por que? (Grupo de ajuda para as crianças do núcleo da iniciação e consolidação para as crianças do 

núcleo de desenvolvimento) 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

9.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Já, por causa que eu xinguei e agredi uma pessoa e peguei uma 

barata morta na mão. 

O Educando 04 disse que já foi para o grupo de 

ajuda da iniciação porque agrediu uma pessoa e 

pegou uma barata na mão. 

Grupo que 

precisa de 

ajuda 

 

10. O aprendeu no grupo de ajuda/consolidação? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

10.4e Educando 

04 – 

20.07.2015 

Aprendi a nunca mais xingar ninguém, nem fazer nada de 

agressão. 

 

O Educando 04 disse que aprendeu no grupo de 

ajuda a nunca mais xingar ninguém e nem fazer 

nada de agressivo. 

Grupo que 

precisa de 

ajuda 

 

11. Qual a diferença de quem está no grupo de ajuda/consolidação e quem não está? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 
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11.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Às vezes a gente aprende coisa sim, coisa não, coisa sim coisa 

não, mas nessa coisa que mudou agora tá bem melhor porque 

antes não tinha consolidação, ano passado mesmo não tinha 

consolidação, só tinha iniciação, desenvolvimento e 

aprofundamento. Mas não que eu goste que as pessoas fiquem 

separadas por núcleos, mas é que antes, às vezes você tava lá, 

aí as pessoas cabulavam aula e aquilo me causava muito 

incômodo, né? Aí eu não podia fazer nada. Você falava pro 

tutor e o tutor punha na sala e depois o aluno saia de novo e 

fazia a mesma coisa. Agora os educadores vão até no banheiro 

com as crianças. 

A Educanda 05 diz que os educandos aprendem 

coisas sim e coisas não, umas sim e outras não. Com 

a criação da consolidação ficou melhor, ano passado, 

que só tinha iniciação, desenvolvimento e 

aprofundamento, as vezes tinha um educando 

estudando e alguém estava fugindo de suas 

atividades e atrapalhava quem estava trabalhando. A 

educanda disso que aquilo lhe causava muito 

incômodo e ela não podia fazer nada, nem adiantava 

falar para o tutor, o educando voltava para a sala, 

depois saia e fazia tudo de novo. Agora, na 

consolidação, os educadores acompanham os 

educandos até ao banheiro. 

Explicitações da pesquisadora: 

A educanda relata que antes da criação do grupo da 

consolidação, onde alguns educandos que estão com 

problemas de indisciplina recebem um 

acompanhamento mais atencioso, ficava difícil 

estudar, pois alguns educandos saiam de suas 

atividades e atrapalhavam quem estava estudando. 

Ela disse que na consolidação os educadores 

acompanham as crianças em tudo. 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ 

Consolidaç

ão 

 

 - Agora eu vou falar algumas palavras e expressões e você me diz o que vem na sua cabeça em relação à EPA: 

12. Corpo (Como você sente o seu corpo aqui na EPA?); 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 
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12.1e 

Educanda 

01 – 

18.07.2015 

Corpo pra mim é vida, é movimento. 

 

Para a Educanda 01, corpo é vida e movimento. Corporeida

de / Corpo / 

Vida / 

Movimento 

/ Mudança 

12.3e Educando 

03- 

19.07.2015 

[Corpo] 

Eu sinto o meu corpo meio agitado, ansioso pra fazer alguma 

coisa, muita energia que você não consegue descarregar numa 

atividade, você tá fazendo aquela, aí já dá um negócio que você 

quer fazer outra, já, tudo no mesmo dia, sabe? Eu acho que é 

assim, meu corpo é assim. 

[E você acha que o espaço da escola...] 

Eu acho que é bom, completamente muito legal. Eu vou no 

banheiro, já volto aí, sobre correndo, desce correndo, corre pro 

almoço, aí desce pra quadra, desce pro circo. 

O Educando 03 diz que sente o seu corpo agitado, 

ansioso, sempre querendo fazer alguma coisa, tanta 

energia que não dá para descarregar em uma só 

atividade. 

Explicitações da pesquisadora: 

O Educando 03 traduziu muito bem a sensação 

corporal que tem uma criança ou um jovem, muita 

agitação, excesso de energia e ansiedade. O ambiente 

físico da EPA possibilita que o educando tenha 

espaço para trabalhar essa energia corporal intensa, 

pois o espaço é amplo, com diversos ambientes, com 

jardins, quadra e circo, então ao transitar de um 

espaço para o outro o educando tem liberdade de 

ação corporal. 

Corporeida

de / 

Ambiente 

físico da 

EPA / 

Ambiente 

escolar / 

Espaço / 

Corpo / 

Energia 

12.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Educação física. A Educanda 05, ao falar de agir corporal, lembra de 

Educação Física. 

Educação 

física 

12.6e Educanda 

06 - 

16.06.2015 

Educação física A Educanda 06, ao falar de agir corporal, lembra de 

Educação Física. 

Educação 

física 

12.7e Educanda 

07 - 

16.06.2015 

Dança Para a Educanda 07, agir corporal lembra dança. Dança 

 

13. Arte; 
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Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

13.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

Arte pra mim é cultura, cultura que nós mesmo cria. A Educanda 01 define arte como a cultura que é 

criação das pessoas. 

Arte / 

Cultura 

13.3e Educando 

03 – 

20.07.2014 

Ah é muita, muita, muita, é muita criatividade, muita gente... 

tipo, eu gostava muito de desenhar quando eu era pequeno, 

mas agora vendo esses pessoal aí. É muita gente desenhando 

assim, sabe, você fica meio ‘não sei se o meu desenho vai ficar 

melhorzinho, vai ficar bonitinho assim igual a ele’, mas eu 

curto a arte aqui do Âncora. 

O Educando 03 vê a diversidade e a complexidade 

de atividades artísticas na EPA, mas relata que 

gostava de desenhar quando era pequeno e que hoje, 

quando olha as outras pessoas desenhando, sente que 

o seu desenho não é tão bom. 

Arte / 

Criatividad

e / 

Incentivo / 

Educação 

libertadora 

13.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Pintar. Na minha sala a gente tem artes, mas também arte é 

circo pra mim. 

 

As artes visuais e o circo se destacam na visão do 

que é a arte da EPA para a Educanda 05. 

Arte / Circo 

 

14. Afetividade; 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

14.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

Quando as pessoas ajudam o outro, quando não mente, não fala 

mentira, pra mim afetividade é isso. 

Afetividade é ajudar os outros e falar a verdade. Afetividade

/Relações / 

Ajuda 

 

15. Espiritualidade; 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 
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15.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

Nossa, agora você me pegou, é... eu acho que espíritos, eu acho 

que não existe, pra mim não existe e se existe eu também não 

tô sabendo. 

 

A educanda entende espiritualidade a partir da 

existência ou não de espíritos. 

Espiritualid

ade 

15.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Wikkas. 

 

 Espiritualid

ade 

 

16. Autonomia; 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

16.1e Educanda 

01 – 

18.06.2015 

Autonomia pra mim é quando todo mundo se junta pra fazer 

alguma coisa, tipo assim, se junta pra... o que é autonomia 

mesmo? Já até esqueci... Autonomia... ah tá! Autonomia é 

quando todo mundo fica interessado, pra mim, interessado de 

ajudar o outro, ou ter boas atitudes com o colega. 

Para a Educanda 01, autonomia é quando todos se 

juntam para fazer alguma coisa, quando todo mundo 

fica interessado, é o interesse em ajudar o outro e ter 

boas atitudes com os colegas. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educanda 01 começa a falar sobre autonomia a 

partir de uma perspectiva coletiva, ela se perde um 

pouco no pensamento, mas continua a sua definição 

de autonomia como uma ação de interesse coletivo, 

de ajudar e ter boas atitudes uns com os outros. 

Autonomia/ 

heteronomi

a / 

Autonomia 

do coletivo 

/ Interesse / 

Ajuda / 

Atitude 

16.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Responsável 

 

Ser autônomo é ser responsável.  

Explicitações da pesquisadora: 

A responsabilidade é um caminho para se chegar à 

autonomia. 

Autonomia 

/ 

Responsabi

lidade 

16.6e Educanda 

06 -  

16.06.2015 

[...] é você poder pensar e refletir, tirar uma conclusão do que 

você tá fazendo, se tá certo ou se tá errado, você ser autônomo 

o suficiente pra você poder medir as suas atitudes. 

Para a Educanda 06 para ser autônomo é preciso 

pensar, refletir e avaliar sobre suas próprias atitudes, 

saber tirar conclusões sobre o que está fazendo, se 

está certo ou errado e medir as próprias atitudes. 

Autonomia 

/ Reflexão / 

Crítica / 

Atitude / 
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Autoavalia

ção 

 

17. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar ou acha importante ressaltar? 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

17.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

O bom também é que nas férias em vez de... que nem nas 

escolas normais fica fechado, eles abrem pras crianças que 

queira vir ficar divertindo, pintar, fazer essas coisas, do que 

ficar em casa assistindo TV, dormir até tarde. 

O Educando 02 diz que é bom nas férias porque, ao 

invés de fechar as portas como nas escolas 

convencionais, a EPA abre normalmente para as 

crianças que queiram ir se divertir, pintar e outras 

coisas, ao invés de ficar em casa assistindo TV e 

dormindo. 

Explicitações da pesquisadora: 

A EPA funciona durante as férias, não são todas as 

crianças que vão, os educadores fazem rodízio de 

equipe, enquanto uns trabalham uma semana os 

outros tiram duas semanas de folga. Abrir nas férias 

é um gesto de acolhimento e a prática de uma 

educação viva. Na fala do Educando 02 é possível 

perceber o valor que ele dá para as atividades da 

escola, pois é muito melhor ir para a EPA se divertir 

do que ficar em casa dormindo e assistindo TV. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Educação 

bancária / 

Férias 

 

17.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

Antes de eu começar a entrar no Âncora eu tinha uma 

dificuldade em estudar, eu não gostava de estudar, aí foi 

quando eu conheci a Educadora 05, minha vó conheceu a 

Educadora 05, através... eu não sei qual foi a pessoa que 

apresentou, mas... assim o Âncora abriu o meu futuro de volta, 

por que quando eu não estudava muito as pessoas falavam que 

eu não ia ser nada na vida que eu nunca ia voltar a estudar, uns 

me chamavam de vagabundo, assim, que eu ia ficar jogado na 

O Educando 03 disse que antes de entrar na EPA ele 

tinha dificuldade em estudar. Contou que sua avó 

conheceu a Educadora 05, ele entrou na EPA e isso 

abriu o seu futuro de volta, porque quando ele não 

estudava muito, as pessoas diziam que ele não ia ser 

nada na vida, que ele não ia voltar a estudar, que 

ficaria jogado na rua, o chamavam de vagabundo. O 

Experiência 

na EPA / 

Futuro / 

Família / 

Relações 

humanas /  
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rua, mas assim quando eu conheci a EPA ela abriu o meu 

futuro de volta, ela conseguiu. 

educando diz que quando conheceu a EPA o seu 

futuro se abriu de volta, “ela conseguiu”, ele disse. 

Explicitações da pesquisadora: 

O educando diz que não gostava de estudar e que na 

EPA ele passou a enxergar o próprio futuro, pois as 

pessoas diziam que ele não ia ser nada porque não 

estudava, que ele era vagabundo e ia ficar na rua, mas 

na EPA ele encontrou uma outra forma de estudar 

que lhe abriu o futuro de volta. 

17.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

Ah, aqui é legal porque tem bastante mato, aí dá pra se 

esconder no esconde-esconde muito bem. 

A educanda fala do ambiente físico da EPA, do 

contato com a natureza, é bom porque dá pra brincar 

de esconde-esconte. 

Explicitações da pesquisadora: 

 Essa fala destaca a relação do espaço escolar com as 

possibilidades de ação do corpo. 

Corporeida

de / Espaço 

/ Ambiente 

escolar / 

Natureza 

 

18. Outras questões 

 

Cód. Entrevista

do 

Unidades de significado Explicitações/Asserções Unidades 

Nucleares 

18.1e Educanda 

01- 

18.06.2015 

[Tem alguma coisa aqui que você não gosta, que você 

mudaria?] 

Não, eu gosto de tudo. Principalmente o circo, pq o circo a 

gente aprende as nossas habilidades, essas coisas. 

[Então o circo é o que você mais gosta?] 

É. 

A Educanda 01 diz que não tem nada que ela não 

gosta e queria mudar na EPA, diz que gosta de tudo, 

principalmente do circo, porque lá os educandos 

aprendem suas habilidades. O Circo é o que a 

educanda mais gosta na EPA. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educanda 01 afirma as habilidades corporais como 

aprendizados e destaca a importância do circo nesse 

sentido. 

Arte / 

Corporeida

de / Circo / 

Habilidades 
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18.1.

1e 

Educanda 

01- 

18.06.2015 

[Mudança de núcleo] 

Tem 4 núcleos aqui no Âncora que é: consolidação, pré-

desenvolvimento, desenvolvimento, aprofundamento e a 

iniciação. A iniciação já é um começo, aonde que todo 

mundo... tipo assim, quando a gente entra no Âncora todo 

mundo vai na iniciação, a iniciação e a iniciação é quando as 

pessoas começam a aprender e se ela tiver mais aprofundada 

ela vai para o desenvolvimento, se ela tiver umas boas atitude, 

não só como aprender, também nas atitudes. Se ela vai para o 

desenvolvimento, ela tem que ter a mesma atitude o mesmo 

respeito com as pessoas, ela vai para o aprofundamento, o 

aprofundamento é quando a pessoa pode estudar fora dos 

espaços, ter mais responsabilidade com suas coisas e também 

ser mais responsável com o compromisso e a consolidação é 

que são pessoas que eram do desenvolvimento e não 

conseguiam ter uma boa atitude e desempenho com as 

crianças, algumas. 

A Educanda 01 explica que há quatro núcleos na 

EPA: aprofundamento, desenvolvimento (com a 

consolidação e o pré-desenvolvimento) e a iniciação. 

A Iniciação é o começo de todo mundo que entra na 

EPA, é quando a pessoa começar a aprender, se ela 

estiver mais aprofundada ela vai para o 

desenvolvimento, se ela tiver boas atitudes, estiver 

bem nos estudos e nas atitudes, ela vai pro 

aprofundamento, onde ela tem que ter a mesma 

atitude e respeito com as pessoas e vai poder estudar 

fora dos espaços, também tem mais responsabilidade 

e compromisso. A consolidação é o grupo de pessoas 

que eram do desenvolvimento e não conseguiram ter 

uma boa atitude e desempenho. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educanda 01 descreve o percurso educativo na 

EPA através dos núcleos, relata que para ir de um 

núcleo para outro é preciso, além de estudar, ter boas 

atitudes. No núcleo do aprofundamento o educando 

tem mais responsabilidade e compromisso, por isso 

já tem autonomia para fazer suas atividades em 

qualquer espaço. O grupo da consolidação faz parte 

do desenvolvimento e foi criado para auxiliar um 

grupo de educandos do desenvolvimento que não 

estavam conseguindo ter boas atitudes. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / Núcleos 

/ Mudança 

de núcleo / 

Espaço / 

Ambiente 

escolar / 

Atitude 

 

18.2e Educando 

02 – 

19.07.2015 

[Aqui você sente que você aprende mesmo? Quando você for 

pra outra escola você acha que vai estar preparado?] 

Eu acho, por causa que eu já tô pesquisando coisas mais, de 

uma série maior de mim, que é bom por causa que quando se 

eu passar pra... se eu já tiver aprendendo tudo da série maior 

de mim, quando eu trocar de escola, trocar de série, já tô, já sei 

algumas atividades que a professora passar, já vou estar 

pronto. 

O Educando diz que sente que aprende e que se sente 

preparado para ir para outras escolas, ele acredita que 

não terá dificuldades, pois na EPA ele pesquisa e 

estuda conteúdos mais avançados do que a sua série, 

caso estivesse numa escola dividida por séries e 

anos, então ele se sente preparado e quanto a 

professora passar uma lição ele estará pronto. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / Pesquisa 

/ Série 
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18.3e Educando 

03 – 

19.07.2015 

[Antes tinha uma roda no começo e outra roda no final. Agora 

mudou. Como foi essa mudança, vocês decidiram?] 

Nisso eu não tô muito ciente, mas eu acho que quem decidiu 

isso foi os tutores, de não ter mais roda, porque como abriu 

novos núcleos, o pré-desenvolvimento e a consolidação, ficou 

meio difícil deles fazerem, se reunir com o grupo todo e fazer. 

[Você sente falta?] 

Eu sinto, de falar sobre o seu dia, do que você aprender de 

novo, diferente... 

O Educando 03 diz que não sabe muito bem porque 

não há mais os círculos de diálogos com os tutores 

no começo e no final do dia, mas acha que é por 

causa dos novos grupos: o pré-desenvolvimento e a 

consolidação, por causa disso ficou mais difícil 

reunir todos os tutorandos e fazer a roda de conversa. 

O educando diz que sente falta desses momentos, de 

falar sobre o seu dia, dos aprendizados. 

Explicitações da pesquisadora: 

Havia uma roda de conversa sempre no início e no 

final do dia em 2014. Cada tutor se reunia com o seu 

grupo de tutorandos, planejava o dia, discutia sobre 

alguns temas e no fim do dia cada um relatava o que 

havia aprendido naquele dia, era também um 

momento de avaliação e auto avaliação, pois o grupo 

relatava e refletia sobre tudo o que havia acontecido 

no dia. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / Núcleos 

/ Círculos 

de diálogos 

/ Tutoria 

 

18.3.

1e 

Educando 

03 – 

19.07.2015 

[O que é preciso pra mudar de núcleo?] 

O seu comportamento e todos os deveres, você tem que ter a 

obrigação de cumprir aquilo que o seu tutor pediu, não só 

como usar os valores do Âncora, mas sim como a sua 

autonomia, você tendo autonomia você sobe de núcleo. 

O Educando 03 diz que para mudar de núcleo é 

preciso que o comportamento e os deveres estejam 

cumpridos, tudo o que o educando tem obrigação e 

tudo o que o tutor pediu, é preciso usar os valores da 

EPA e a autonomia, aí o educando pode mudar de 

núcleo. 

Explicitações da pesquisadora: 

Para mudar para o núcleo mais avançado é preciso 

cumprir com os deveres do planejamento e ter um 

comportamento coerente com os valores e os 

combinados da EPA. Cumprir com os deveres e ter 

boas atitudes faz parte da conquista da autonomia e 

da passagem de um núcleo para outro. 

Autonomia/ 

Heteronomi

a / 

Mudança 

de núcleo / 

Atitudes / 

Valores / 

Deveres / 

Educação 

Estética 

18.5e Educanda 

05 -  

16.06.2015 

[Você acha que aqui é muito livre?] 

Não, é livre dependendo do jeito que você se comporta. Aqui 

é tipo, as pessoas, algumas pessoas confundem a liberdade 

A Educanda fala que a liberdade na EPA depende de 

como a pessoa se comporta, algumas pessoas 

confundem com libertinagem. Liberdade é a pessoa 

Autonomia/ 

Heteronomi

a / 
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com a libertinagem, aí tipo, a liberdade é você saber do que 

você tem pra fazer e poder ir pra espaços, pegar computadores 

e levar para outros espaços, mas tem gente que acha que: ‘ah, 

eu sou do aprofundamento eu vou pra qualquer lugar que eu 

quiser, eu fico de farra, num faço nada o dia inteiro’, não, não 

bem assim... 

[tem gente do aprofundamento que faz isso?] 

Não, mas antes as pessoas pensavam que ir para o 

aprofundamento era fazer isso. 

saber o que tem que fazer, poder ir para os espaços, 

pegar os computadores e levar para outros espaços. 

Ela diz que tem gente que acha que ser do 

aprofundamento é ir para qualquer lugar, fazer farra, 

não fazer nada o dia inteiro, mas não é bem assim. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educanda 05 explica que a liberdade na EPA tem 

a ver com responsabilidade. Se o educando sabe o 

que tem que fazer, cumpre o seu planejamento e tem 

atitudes condizentes com os valores, então ele tem 

liberdade para usar os materiais e os espaços. Ser 

livre nesse sentido não é poder ficar em qualquer 

lugar e fazer qualquer coisa o dia inteiro, é ter 

autonomia e senso de coletividade, é compreender o 

funcionamento da escola e contribuir para que seja 

criativo, produtivo, organizado, prazeroso, etc. 

Liberdade / 

Libertinage

m / 

Espaços / 

Ambiente 

escolar 

18.6e Educanda 

06 – 

16.06.2015 

[Quem chega de fora pensa que é uma escola bem livre. 

Gostaria que você me falasse como é essa liberdade] 

Eu já ouvi muito aqui para a gente não confundir a liberdade 

com libertinagem que são coisas, são dois extremos, né? dois 

diferentes porque a liberdade é... você ser livre pra você fazer 

as coisas com as suas condições, no caso aqui, de estudo e das 

brincadeiras, então se eu coloquei lá no planejamento que eu 

vou brincar ou assistir um filme, vai ter alguma coisa por trás, 

porque o tutor não vai deixar eu assistir o filme por assistir, 

então eu tenho que ter algum baseamento, ‘ah, você vai assistir 

o filme por que?’, ‘há porque é tal, da segunda guerra 

mundial’, por exemplo, então, vou lá assisto o filme, isso vai 

constar, ‘ah eu vou vai brincar?’ ‘Mas por que você vai 

brincar?’, então o tutor sempre tá fazendo, além do 

acompanhamento de ir lá e assinar o planejamento de você 

estar brincando ou assistindo um filme, que seja, ele sabe 

porque que você tá fazendo aquilo, não vai deixar você porque 

A Educanda 06 que já ouviu muito falar na EPA para 

não confundir liberdade com libertinagem, que são 

extremos. Liberdade é ser livre para fazer as coisas 

que a pessoa tem condições, no caso da EPA, de 

estudos e das brincadeiras. Se o educando colocou 

no planejamento que vai brincar ou assistir a um 

filme, há alguma coisa por trás, há um porquê, o tutor 

está acompanhando, não é fazer só por fazer. Porque 

aí já vira libertinagem que não é liberdade e muita 

gente confunde. 

Explicitações da pesquisadora: 

A Educanda 06 coloca liberdade e libertinagem 

como extremos. Os planejamentos dos educandos 

envolvem várias atividades, dentre as quais os 

estudos, pesquisas e momentos de brincadeiras. Os 

tutores acompanham e auxiliam os educandos 

fazerem seus planejamentos e nesse processo há um 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ 

Planejamen

to / 

Liberdade / 

Libertinage

m / 

Brincadeira 

/ 

Planejamen

to 
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você quer. Porque aí já vira libertinagem, né? Que não é 

liberdade e tem muita gente que confunde. 

esforço para direcionar e aproveitar as atividades de 

forma crítica, de forma que haja aprendizado. Dessa 

forma, na maioria das vezes, as atividades têm um 

por quê. 

18.7e Educanda 

07 - 

16.06.2015 

[Quem chega de fora pensa que é uma escola bem livre. 

Gostaria que vocês me falassem como é essa liberdade]. 

É que é assim: cada criança tem o seu planejamento, então o 

tutor sempre assina esse planejamento dela no começo do dia 

e ele e a criança sabem o que ela tem que fazer e o que ela pode 

fazer nesse dia, então se ela coloca que ela quer brincar nesse 

horário, ela pode brincar. [...] mas não é por isso que ela tá 

atrasada nos estudos dela, ela está conseguindo cumprir aquilo, 

mas ela também pode ter esse direito de brincar nesse horário 

porque ela tá conseguindo, então toda semana tem isso de o 

tutor olhar como tá as atividades dela, e aí se ela tá atrasada: 

‘não, então hoje você não pode ficar brincando porque você tá 

atrasado nisso’ e aí é desse jeito, entendeu? 

A Educanda 07 explica que na EPA cada criança tem 

o seu planejamento, que é sempre acompanhado e 

assinado pelo tutor no começo do dia. Ele e a criança 

sabem o que há para fazer no dia, então se a criança 

colocou que em determinado horário ela vai brincar, 

ela pode brincar. Isso não quer dizer que a criança 

está atrasada nos estudos, ela está conseguindo 

cumprir, por isso ela pode ter o direito de brincar 

naquele horário, é justamente porque ela está 

conseguindo. Toda semana, então, o tutor olha como 

estão as atividades do educando, se está atrasada não 

pode ficar brincando. 

Prática e 

proposta 

pedagógica

s / 

Planejamen

to / Tutor / 

Brincar / 

Brincadeira 

/ Direito / 

Direitos e 

deveres 

18.7.

1e 

Educanda 

07 - 

16.06.2015 

[A parte do estudo e do aprendizado, como que acontece aqui?] 

então, como ela falou, a gente tem um roteiro, né? Tem tutor 

que faz toda semana e tem tutor que faz a cada quinze dias, 

então pega a criança, e independente da série que ela esteja, 

porque aqui não tem série, né? Que ela estaria. Vai, além do 

projeto que ela tem, então, no projeto que você tem você vai 

incluir matemática pra tal coisa porque pra essa coisa você pôs 

a matemática no seu projeto. ‘ah, meu projeto é pintar a 

quadra’, então o que você vai precisar e como a gente encaixa 

isso nas matérias? Vou precisar de tal coisa para matemática, 

vou ter que medir a quadra pra ver quanta tinta que eu vou usar, 

vou ter que, sei lá você vai fazendo geografia...fazer a conta de 

quanto eu vou gastar pra comprar essas tintas e aí eu vou ter 

que arrecadar dinheiro... fazer o orçamento...e se eu vou ter 

A Educanda 06 diz que na EPA cada educando tem 

um roteiro, os tutores, a cada quinze dias ou a cada 

semana, junto com a criança, independentemente de 

onde ela esteja, porque na EPA não há séries, e vão 

além do projeto da criança, incluem matemática que 

estará relacionada com alguma coisa do projeto do 

educando. Por exemplo, se esse projeto for pintar a 

quadra, então o que será preciso? Como isso pode ser 

encaixado nas matérias, quais conhecimentos da 

matemática serão necessários? Vai precisar medir a 

quadra e ver quanto de tinta será necessário, fazer 

orçamento.  

A Educanda 07 diz que será necessário arrecadar 

dinheiro, fazer a conta do quanto será preciso gastar 

Prática e 

proposta 

pedagógica 

/ Roteiro / 

Tutor / 

Séries / 

Projeto / 

Matemática 

/ Saber da 

Experiência 

/ Matérias / 

Avaliação / 

Autoavalia

ção / Ajuda 
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que usar Excel, aprender a fazer tabela e aí nisso vai entrar 

várias matérias e o que não entrar a gente usa, a gente faz... 

como que eu posso dizer? A gente estuda a parte. 

Ano passado eu fazia bastante isso, esse ano eu to mais 

correndo atrás das exatas. No ano passado o meu projeto é que 

eu queria ser uma escritora e envolveu muito português, 

porque eu lia muito, escrevia bastante, eu precisava muito de 

português e as exatas deixei de lado, não que eu deixei de lado 

de fazer, mas no projeto, e aí no final do ano a gente foi fazer 

uma avaliação e de exatas deu muito menos do que o 

português, então a conclusão que a gente chegou, minha tutora 

e a mediadora do projeto, foi que o jeito que tava sendo feito 

que era a parte convencional de fazer a tarefa não tava dando 

resultado, então esse ano eu, esse semestre pelo menos, eu fui 

correr atrás mais de exatas e a gente achou... agora eu tava 

saindo da oficina de equação, então tem gente que me ajuda, a 

gente tá procurando várias formas além de fazer o exercício no 

caderno. Esse ano a gente não tá com projeto, pelo menos, no 

segundo semestre até que a gente tá pensando nisso, mas por 

enquanto nesse primeiro a gente tá estudando mais exatas 

mesmo, pra correr atrás dos nossos estudos. 

para comprar as tintas, usar o Excel, aprender a fazer 

uma tabela e assim vai entrando várias matérias. O 

que não entra os educandos estudam a parte. 

A Educanda 06 disse que no ano anterior ela fazia 

muito isso e esse ano ela está se dedicando mais às 

exatas. O projeto dela era ser escritora, então 

envolveu muito português, muita leitura e escrita, ela 

acabou deixando as exatas um pouco de lado, no 

final do ano, ela, sua tutora e a mediadora do projeto, 

fizeram uma avaliação e as exatas estava em 

desvantagem em relação ao português, chegaram à 

conclusão de que as atividades convencionais que 

estavam sendo feitas com as exatas não estavam 

dando resultado, então nesse ano a Educanda 06 está 

se dedicando às exatas, fazendo oficina de equação, 

tem gente que a ajuda e junto com sua tutora está 

procurando várias formas, além de fazer exercício no 

caderno. 

A Educanda 07 diz que em 2015 também não está 

com projeto, talvez no segundo semestre isso seja 

possível, mas no primeiro ela está se dedicando às 

exatas. 



 

  363 
 

18.6.

1e 

Educanda 

06 - 

16.06.2015 

[e a parte da avaliação, como é feita?] 

[...] então, a gente tem os núcleos, né? Os núcleos, eles têm 

sim mais ou menos uma faixa etária, mas, sei lá, acho que é 

coincidência, porque na iniciação lá tem alfabetização, que é 

das criancinhas, né, e desenvolvimento, tipo, de você escrever, 

conversar com o outro e tal, isso pra gente, a avaliação mais 

forte é quando você passa de um núcleo pra o outro, então da 

consolidação para o pré-desenvolvimento já é um avanço, 

você não precisa de estar toda hora alguém cobrando de você, 

você sabe fazer, mas você não tem tanta essa evolução... 

e no pré-desenvolvimento pro desenvolvimento já é outra 

coisa, porque você já sabe fazer os dois então você tem bom 

relacionamento com os seus colegas e do desenvolvimento 

para o aprofundamento é você saber fazer tudo isso que você 

está fazendo na iniciação, consolidação, pré-desenvolvimento 

e desenvolvimento, mais ajudar o outro que já é uma evolução 

mais superior, estas são as evoluções mais marcantes, mas a 

avaliação assim, a gente sabe que a gente tá sendo avaliado 

toda hora continuamente, não é só pelo conteúdo, é por tudo, 

relacionamento... 

A Educanda 06 diz que os núcleos têm sim uma faixa 

etária, mas ela acha que é coincidência, porque na 

iniciação tem a alfabetização e as criancinhas, no 

desenvolvimento é trabalhado a escrita, a capacidade 

de conversar com o outro. Ela diz que a avaliação 

mais forte é quando o educando passa de um núcleo 

para outro. 

Da consolidação para o pré-desenvolvimento já é um 

avanço, o educando não precisa de alguém cobrando 

ele toda hora, ele sabe fazer, mas ás vezes não tem 

essa evolução.  Do pré-desenvolvimento para o 

desenvolvimento, o educando já tem bom 

relacionamento com os seus colegas e já sabe fazer 

as próprias coisas. Do desenvolvimento para o 

aprofundamento é saber fazer tudo que se faz nos 

outros núcleos e ainda ajudar o outro. Essa é uma 

evolução superior, são as evoluções mais marcantes. 

Os educandos sabem que estão sendo avaliados a 

toda hora, não apenas quanto ao conteúdo, mas 

também nos relacionamentos. 
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18.7.

2e 

Educanda 

07 - 

16.06.2015 

[Mas além dessa avaliação que acontece toda hora, tem um 

momento que registra e oficializa isso?] 

[...] é, nos nossos horários de tutoria, né? Tem toda semana 

tem e aí ela vê na semana o que a gente estudou e fora que a 

gente se avalia todo dia nesse planejamento o que a gente 

conseguiu cumprir nesse dia, o que a gente não conseguiu, por 

que a gente não conseguiu. Então todo dia a gente tem uma 

avaliação, ou nossa, ou do nosso tutor, entendeu?  

A Educanda 07 diz que é na tutoria que a avaliação 

é registrada e oficializada, toda semana há encontro 

de tutoria, aí o tutor vê o que o educando estudou. 

Todos os dias o educando se autoavalia em relação 

ao planejamento, o que foi possível cumprir, o que 

ficou faltando, por que não deu para fazer, o que 

aprendeu, o que conseguiu. Então, a avaliação é 

diária, é feita pelo próprio educando ou pelo tutor. 

Tutoria / 

Avaliação / 

Autoavalia

ção 

18.6.

2e 

Educanda 

06 - 

16.06.2015 

[Vocês têm aquela roda do começo do dia?] 

É que o aprofundamento faz parte do desenvolvimento e o 

desenvolvimento tem reunião toda segunda-feira às 8 horas, a 

gente discute o desenvolvimento, mas a consolidação tem todo 

dia, talvez eles fazem planejamento e a gente tem toda 

A Educanda 06 diz que o aprofundamento faz parte 

do desenvolvimento, onde acontecem reuniões 

semanais todas as segundas-feiras de manhã, o grupo 

discute o desenvolvimento. Na consolidação essa 

reunião matinal é feita todos os dias, a educanda acha 

Assembleia 

/ Reunião 

do 

desenvolvi
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segunda-feira, mas é basicamente a mesma coisa, a gente 

discute o núcleo. 

que eles fazem o planejamento nessa ocasião, no 

desenvolvimento é toda segunda-feira e é 

basicamente a mesma coisa: discussões sobre o 

núcleo. 

mento / 

Núcleos 
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APÊNDICE E - ANÁLISE NOMOTÉTICA DOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

COM OS EDUCADORES DA EPA: 

 

Palavras e 

Temas 

Qtd. Unidades de 

significado 

(entrevistas) 

Unidades 

nucleares, 

Asserções e 

Explicitações 

Expressões e observações 

1. A arte está em 

tudo 

2  5.2, 5.6, “A arte tá em tudo”, “uma das 

coisas que a gente teve certeza é 

que arte era tudo” (5.2). 

2. Acreditar 12 7.3 7.3 “Acreditar em algo”, “acreditar 

no outro”, “acreditar na própria 

capacidade de se desenvolver” 

(7.3). 

3. Acreditar na 

proposta 

2 1.3.8 2.4.9  

4. Afetividade 50 2.4.2, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 6.6, 

6.6.1, 6.6.2, 

7.4 

6.1, 6.3, 6.4, 6.6.1  

5. Afeto 14 3.5, 6.5, 6.6.2 3.5, 6.5  

6. Ajuda 58 1.3.5, 2.2, 

2.4.6, 2.4.9 , 

2.5, 5.5, 5.6, 

6.5, 7.4, 8.3, 

8.5.2, 8.6.2, 

9.4  

1.3.5, 2.4.6, 2.4.9, 

4.3, 5.5, 6.4, 6.5, 

7.4, 9.4 

“Ajudar a criança nesse 

processo, ajudar a se criar um 

diálogo” (8.6.2), “a gente pede 

ajuda, o afeto está na ajuda, pra 

poder ajudar o outro” (5.5).  

7. Alongamento 7 3.3, 3.4 3.3, 3.4  

8. Alternativa 7 1.1, 2.1,  1.1 “Proposta alternativa de relação 

humana, precisamos [...] de uma 

alternativa, de um outro modo 

de conceber a educação” (1.1). 

9. Ambiente 28 3.1 1.3, 1.3.1, 1.3.4, 

1.3.6, 1.6, 3.2, 

3.2.2, 3.6, 6.4, 

7.6, 8.6.3 

“Ambiente educativo” (3.1). 

10. Ambiente 

escolar 

8  1.3.1, 1.3.4, 2.6.1, 

3.2, 2.2.2, 3.6, 

8.6.3 

Categoria aberta 

11. Ambiente 

educativo 

2 3.1   

12. Amizade 1  6.6.2  

13. Amor 31 1.3.6, 6.2, 6.3, 

7.2, 9.4 

6.2, 6.5, 7.2  

14. Aprender a 

aprender 

5 2.4.1, 4.4 2.4.1, 4.4 Expressão comum na EPA. 

15. Arte 155 2.1, 5.1, 5.2, 

5.2.1, 5.3, 

5.3.1, 5.3.2, 

5.4, 5.5, 5.6  

5.1, 5.2, 5.2.1, 

5.3, 5.3.1, 5.3.2, 

5.4, 5.5, 5.6, 8.1 

Categoria aberta 

16. Assembleia 19 2.4.5, 8.5.2 2.1.1, 2.3.1, 6.5  
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17. Atitude 19 1.3.6, 2.4.9, 

7.4, 8.6.1 

1.3.5, 2.4.9, 6.5, 

7.2 

 

18. Autoavaliação 2 7.4 2.5  

19. Autoconhecime

nto 

1  8.3  

20. Autonomia 138 1.3.7, 1.6, 

2.4.2, 2.4.8,  

8.1, 8.2, 8.3, 

8.3.1, 8.3.2, 

8.4, 8.5, 8.5.1, 

8.5.2, 8.6, 

8.6.1, 8.6.2, 

8.6.3, 9.4 

1.1, 2.1, 2.4.2, 

4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 

8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

8.5, 8.5.1, 8.5.2, 

8.6, 8.6.1, 8.6.2, 

8.6.3, 9.4 

 

21. Autonomia do 

coletivo 

4 8.6, 8.6.3 8.6  

22. Autonomia/hete

ronomia 

4  8.6, 8.6.1, 8.6.2  

23. Autoridade 18 1.3.3, 3.1, 8.1, 

8.2 

1.3.5, 6.2, 8.2, 

8.3.2,  

 

24. Autoritarismo 5  1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 

8.3.2,  

 

25. Avaliação 7 2.2, 7.4 2.2, 7.4 Categoria aberta 

26. Bairro 1  2.24.1  

27. Base cultural-

famílias 

5 5.2.1 5.2.1  

28. Bolha 3 9.4 9.4 Metáfora para isolamento. 

29. Brincadeira 9 2.4.5, 3.2, 3.4, 

3.6 

2.4.5, 3.2, 3.4, 3.6  

30. Brincar 7 3.4   

31. Bulling     

32. Caminho 31 1.3.1, 2.2, 

2.4.1, 2.4.6, 

5.3, 5.3.2, 6.3, 

6.5, 7.4, 8.2, 

8.3.2 

1.3.1, 1.3.3, 2.4.1, 

5.3.1, 6.3, 6.5, 

8.2, 8.3.2 

 

33. Casa 2 9.2 9.2  

34. Celular     

35. Centro cultural 8 5.2.1, 5.6 5.2.1, 5.6 Tem sido a tendência quanto à 

arte, a perspectiva de futuro 

próximo da EPA. 

36. Cidadania     

37. Cidadão 1  1.2  

38. Circo 5 5.2.1, 5.6 5.2.1, 5.6  

39. Círculos de 

diálogos 

1  6.5  

40. Coerência 13  1.3.8, 2.1, 2.4.1, 

2.5, 9.4 

 

41. Cognição e 

emoção 

1  4.2  

42. Cognitivo 8 4.2 4.2  

43. Coletivo 34 2.4.5, 2.5, 7.4, 

8.2, 8.3, 8.6, 

8.6.3 

1.3, 2.3.1, 2.4.5, 

7.4, 8.2, 8.3, 8.6, 

8.6.1 

“Zona de conforto coletiva” 

(2.5), “sempre levando em conta 

o coletivo” (8.2). 
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44. Combinado 13 2.1.1, 2.2, 

2.4.1, 5.6 

2.1.1, 2.2, 2.4.1, 

5.6, 7.4 

Expressão comum na EPA. 

45. Competitividad

e 

2  6.4  

46. Comunidade 16 1.2, 2.4.4, 

8.6.2, 8.6.3 

1.2, 1.6, 2.4.4, 

5.3.1, 8.6, 8.6.3 

“Viver em comunhão, 

comunidade, eu vou precisar 

aprender a trabalhar em equipe” 

(8.6.2). 

47. Comunidade de 

aprendizagem 

4 1.2 1.2, 1.6  

48. Condicionamen

tos 

1  6.5  

49. Conflito 13 6.1 6.1, 6.4, 6.6.2  

50. Conhecer 17 1.6, 4.6 1.3, 1.6, 1.3.2, 

2.4.4, 2.4.5, 3.3, 

4.2, 4.4, 4.6, 

5.3.1, 8.3, 8.3.1,  

“Conhecer mais” (4.6). 

51. Conhecer o 

próprio corpo 

1  3.3  

52. Conhecimento  2.4.8, 4.2, 

8.6.2  

2.4.8, 3.3.2, 4.2, 

4.6, 5.3.1, 6.4, 

8.6.2 

“conhecimento do mundo” 

(8.6.2). 

53. Consolidação 10 2.4.1, 3.1, 5.2,    

54. Conteúdo 12 2.4.1, 4.4, 7.4  1.6, 2.4.1, 4.4, 7.4  

55. Coração 3 2.4.8 2.4.8  

56. Corpo 128 3.1, 3.2, 3.2.1, 

3.2.2, 3.3, 

3.3.1, 3.3.2, 

3.4, 3.5, 3.6, 

4.6, 5.1, 6.4, 

6.5, 7.6 

1.3.6, 1.6, 2.4.1, 

2.5, 3.1, 3.2, 

3.2.1, 3.2.2, 3.3, 

3.3.1, 3.3.2, 3.4, 

3.5, 3.6, 4.4, 4.6, 

6.4, 7.6 

“[...] o nosso corpo fala, se o 

corpo fala ele também educa ou 

deseduca” (3.5). 

57. Corporeidade 27  1.3.1, 1.3.6, 1.6, 

2.5, 3.1, 3.2, 

3.2.1, 3.3, 3.3.1, 

3.3.2, 3.4, 3.5, 

3.6, 6.4, 7.6, 8.1, 

9.4 

 

58. Criação 5  1.2, 1.3.3, 3.4, 

5.1, 5.6 

 

59. Criação de uma 

sociedade mais 

justa através da 

educação 

1  1.2  

60. Criatividade 2  1.3.3, 2.4.1  

61. Cultura 41 1.3.4, 1.3.7, 

3.3.2, 5.2.1, 

5.6, 6.6, 

1.3.4, 1.3.7, 3.3.2, 

5.2.1, 5.6, 6.6, 7.4 

 

62. Cultura Popular 1  1.3.7  

63. Curiosidade  5.6.1 2.4.1, 5.6.1  

64. Dança 29 1.3.6, 3.2.2, 

3.3.1, 3.3.2, 

3.6, 5.2 

1.3.6, 3.2.2, 3.3.1, 

3.3.2, 3.6, 5.2 

 

65. Desafio 11 5.1, 8.1 1.3.1, 3.2.1, 5.1, 

8.1, 9.4 
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66. Desconstrução 3  2.4.1, 8.5.2  

67. Desconstruir 5 2.4.1, 8.1 2.4.1, 8.1  

68. Dever     

69. Diálogo 35 1.3.5, 2.1.1, 

2.3.1, 2.4.9, 

6.1 

1.3, 1.3.5, 1.3.6, 

1.3.8, 2.3.1, 2.1.1, 

2.3.1, 2.4.9, 2.5, 

4.3, 5.5, 6.1, 6.6, 

7.4, 8.3.2, 8.5.2, 

8.6.1 

 

70. Diferença 14 2.4.4, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.8,  

1.3.1, 1.6, 2.4.4,   

71. Direito 3 2.4.4, 2.4.9, 

7.1 

  

72. Direitos e 

deveres 

    

73. Diversidade 8 5.5 1.3, 1.6  

74. Educação 107 1.2, 1.3.1, 

1.3.3, 1.3.5, 

1.6, 2.1, 2.4, 

2.4.1, 2.5, 5.1, 

5.6, 7.4, 8.6.1, 

9.4 

1.2, 1.3, 1.3.1, 

1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 

1.4, 1.6, 2.1, 2.4, 

2.4.1, 3.1, 3.2.1, 

3.2.2, 3.3.2, 3.5, 

3.6, 4.2, 4.4, 5.1, 

5.2, 5.2.1, 5.5, 

5.6, 6.5, 7.4, 8.6, 

8.6.3 

 

75. Educação 

bancária 

13  1.3.3, 1.3.4, 2.1, 

2.4.1, 2.6.3, 3.6, 

5.5, 5.6, 8.6, 8.6.1 

 

76. Educação 

enquanto 

fenômeno 

2  2.4.1, 3.1  

77. Educação 

Estética 

8  3.1, 3.2.2, 4.2, 

5.2, 5.2.1, 6.5, 

8.6.1, 9.4 

 

78. Educação Física 3 5.6 3.6, 5.6  

79. Educação 

Libertadora 

10  1.3.5, 2.4, 3.6, 

8.6.1, 8.6.3, 9.4 

 

80. Educação 

transformadora 

3 9.4 9.4  

81. Emocional 22 2.4.1, 4.2, 4.4, 

9.4 

2.4.1, 4.2, 4.4, 

4.6, 9.2, 9.4 

 

82. Energia 1  1.3.8  

83. Escola  1.1, 1.6, 2.1.1, 

2.4.1, 2.6.1, 

3.3.1, 4.6, 5.1, 

5.2, 6.4, 8.3.1, 

8.6, 8.6.3, 9.4 

1.1, 1.6, 2.1.1, 

2.4.1, 2.6.1, 3.3.1, 

4.6, 5.1, 5.2, 

5.6,7.4 

 

84. Escola 

convencional 

    

85. Escolha 4 8.2 1.5, 8.2  

86. Escuta 16 2.4.5, 2.6.1 1.3.5, 2.1, 2.4.5  

87. Espaço 92 1.2, 1.3, 1.3.1, 

1.3.2, 1.3.4, 

1.5, 1.6, 2.2, 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.3.3, 1.3.7, 1.5, 

1.6, 2.4.1, 3.1, 
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3.1, 3.2, 3.6, 

4.6, 5.3.1, 5.6, 

7.6, 8.3.1, 

8.5.1, 8.6.2, 

8.6.3, 9.4 

3.2.2, 5.5, 5.6, 

7.6, 9.4 

88. Esperança 10 7.3, 9.4 7.3, 9.4  

89. Espírito de 

Equipe 

2  6.4, 8.6  

90. Espiritualidade 30 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.6, 8.1 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.6, 8.1 

 

91. Equipe 91 2.1.1, 2.2, 

2.4.6, 2.4.9, 

2.6.2, 2.6.3, 

3.4, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.6, 6.4, 

8.5.2, 8.6, 

8.6.2 

1.3.8, 2.1.1, 2.2, 

2.4.6, 2.4.9, 2.6.2, 

2.6.3, 3.4, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 

8.5, 8.5.2, 8.6, 9.4 

 

92. Estética 16  1.3.3, 1.3.4, 3.1, 

3.2.2, 4.2, 5.1, 

5.2, 5.2.1, 5.5, 

8.6.1, 9.4 

 

93. Estudo 37 2.4.8, 2.4.1, 

4.4 

2.1, 2.2, 2.3.1, 

2.6.3, 3.6, 4.2, 

4.4, 4.6, 5.1, 7.4, 

9.2 

 

94. Exercício  6.5, 8.5.2 2.4.2, 6.5, 8.5.2  

95. Experiência 97 2.3, 2.3.1, 

2.4.6, 6.4, 8.1 

1.1, 1.2, 1.3.1, 

1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 

1.6, 2.2, 2.3, 

2.3.1, 2.4.1, 2.4.4, 

2.4.7, 2.4.9, 2.5, 

2.6, 2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3, 3.3.2, 3.4, 

4.4, 4.6, 5.1, 

5.3.1, 5.3.2, 5.4, 

5.5, 6.4, 8.1, 8.5, 

8.5.1, 8.5.2, 8.6.2, 

9.2, 9.4 

 

96. Experiência de 

vida 

2  1.6, 2.3  

97. Experiência 

estética 

2 5.1 5.1  

98. Experiência na 

EPA 

16  1.1, 1.2, 1.3.1, 

1.3.5, 1.3.8, 1.4, 

1.6, 2.4.4, 2.4.9, 

2.6.1, 2.6.3, 6.4, 

8.5, 8.6.2, 9.2, 9.4 

Categoria 

99. Expressão 9 3.1, 4.6, 9.4 1.3.2, 1.3.6, 3.1, 

6.5 

 

100. Falar ‘com’ 

e não falar ‘de’ 

2 6.5 6.5  

101. Família 11 5.2.1, 5.5, 

8.6.3 

2.4.1  

102. Felicidade 7 4.6, 9.4   
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103. Férias     

104. Filosofia de 

vida 

5 1.5 1.5  

105. Formação 107 2.1, 2.1.1, 2.2, 

2.3.1, 2.4, 

2.4.3, 2.5, 2.6, 

2.6.2, 2.6.3, 

5.5, 9.4 

1.5, 2.1.1, 2.2, 

2.3, 2.3.1, 2.4, 

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.9, 2.5, 

2.6, 2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3, 5.5, 8.6.1, 

9.4 

 

106. Formação 

contínua 

3 2.4.2 2.3.1, 2.4.2  

107. Formação-

transformação 

8  2.1.1, 2.4, 2.4.3, 

2.6.2, 8.6.1 

 

108. Formação 

dos educadores 

26  1.5, 2.1, 2.1.1, 

2.2, 2.3.1, 2.4, 

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.9, 2.5, 

2.6, 2.6.2, 2.6.3, 

8.5.2 

 

109. Futuro     

110. Gesto 7 3.5 3.5  

111. Grupo 57 2.3.1, 2.4.4,  

2.4.5, 5.6 

2.3.1, 2.4.1, 2.4.4, 

2.4.5, 2.6.3, 3.1, 

4.3.1, 5.2.1, 5.3, 

5.6, 8.5.2, 8.6, 

8.6.2 

 

112. Grupo da 

Arte 

4  5.2,1, 5.6  

113. Grupo de 

responsabilidad

e 

1 2.5   

114. Grupo que 

precisa de ajuda 

    

115. Habilidades     

116. Heteronomi

a 

39 8.1, 8.2, 8.3.2, 

8.4, 8.5, 8.6.2 

4.3, 8.1, 8.2, 8.3, 

8.3.1, 8.3.2, 8.4, 

8.5, 8.5.1, 8.5.2, 

8.6, 8.6.1,  

 

117. Ideal de 

processo 

4 1.1   

118. Igualdade     

119. Incentivo 10 4..3.1, 5.5 4..3.1, 5.3, 5.5, 

7.3 

 

120. Inspiração 2  5.1, 5.6  

121. Interesse     

122. Interesses e 

sonhos 

    

123. José 

Pacheco 

4  2.4.2, 3.5  



 

  371 
 

124. Liberdade 23 5.4, 8.2, 8.5 1.1, 1.3.3, 1.3.7, 

1.4, 3.2, 3.3.2, 

3.6, 5.4, 8.2, 8.5 

 

125. Liberdade e 

responsabilidad

e 

2  1.3.7, 5.4  

126. Libertinage

m 

3 8.2 8.2  

127. Linguagem 6 3.3.1, 7.4 1.3.8, 3.3.1, 7.4  

128. Linguagem 

do corpo 

3 3.3.1 3.3.1  

129. Matemática 3 5.6.1, 2.4.4 5.6.1  

130. Matérias     

131. Modelo  4.4, 5.6, 8.1 4.4, 5.6, 8.1  

132. Modo de 

ser coletivo 

3  1.3, 2.3.1  

133. Motivação 6 9.4 9.4  

134. Movimento 47 1.3.7, 2.4.6, 

3.2, 3.3.2, 3.6, 

4.6, 7.6 

1.3.7, 1.4, 1.6, 

2.3.1, 2.5, 3.2, 

3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 

3.4, 3.6, 4.1, 4.6, 

5.4, 7.6, 8.4 

 

135. Mudança 17 1.4, 7.4 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 

2.4, 7.4, 8.6, 

8.6.1, 9.4 

 

136. Mudança 

de núcleo 

    

137. Mudança 

da sociedade 

3  7.4, 8.6.3, 1.4  

138. Mudar 16 2.1, 9.4 6.5, 9.4  

139. Mundo 38 2.2, 2.4.9, 3.6, 

5.1, 5.6, 6.4, 

6.6, 8.4, 8.5.2, 

8.6.1, 8.6.2, 

9.4 

1.1, 1.3.6, 1.3.7, 

2.4.1, 2.4.9, 3.2.2, 

3.6, 5.1, 5.3.1, 

5.6, 6.4, 6.6, 8.3, 

8.4, 8.6.1, 8.6.2 

 

140. Natureza 12 7.6 1.3.3, 1.6, 3.6, 

4.6, 7.6, 8.6.1 

 

141. Núcleos 9 2.3.1, 8.5.2 2.4.1, 3.2, 7.4, 

8.5.2 

 

142. Olhar 24 2.4.1, 3.2.1, 

5.2, 5.5, 6.5, 

8.6.2 

1.3.2, 2.4.1, 6.5, 

7.3, 8.6.2 

“olhar sensível” (1.3.2), “olhar 

pra dentro (2.4.1) 

143. Opressão 4  1.1, 1.3.3, 1.3.4  

144. Padrão de 

beleza 

4 5.5 5.5  

145. Papel do 

educador 

4 8.1 8.1, 8.5.2  

146. Paulo 

Freire 

3  1.3.2, 2.4.1  

147. Período de 

experiência para 

o novo 

educador 

3  2.4.6, 2.4.7, 2.4.9  
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148. Perceber 24 2.3, 2.4.1, 

2.4.6, 2.6, 

2.6.1, 2.4.1, 

4.1, 8.6.2 

2.3, 2.4.1, 2.4.6, 

2.4.8, 2.6, 2.6.1, 

2.6.3, 4.1, 5.5, 

8.5.1 

 

149. Percepção 7 5.1, 6.4, 9.4 1.3, 2.6, 4.1, 5.1, 

6.4 

 

150. Percepção 

do outro 

2  1.3, 2.6  

151. Pedagógico 7 4.2, 5.3, 8.3.1 2.1, 5.3, 8.3.1, 9.4  

152. Pesquisa / 

pesquisar 

11 2.1.1, 2.2, 

2.4.1, 2.4.8 

2.1.1, 2.2, 2.4.1, 

2.4.8, 4.4 

 

153. Pioneirism

o 

4 9.4 9.4  

154. Planejamen

to 

21 2.4.4, 4.6, 5.6, 

8.2 

1.6, 2.4.4, 4.6, 

5.6, 8.2 

 

155. Possibilida

de 

20 1.3, 1.3.1, 

2.4.9, 2.6.2, 

5.5 

1.2, 1.3.2, 1.3.6, 

1.5, 1.6, 2.6.1, 

2.6.2, 3.4, 5.5 

 

156. Prática e 

proposta 

pedagógicas 

8  2.4.8, 2.4.10, 4.1, 

4.3, 4.3.1, 4.6, 

5.6.1, 7.4 

 

157. Práxis 16 2.2, 2.6, 2.6.3 1.5, 2.2, 2.4.1, 

2.4.3, 2.6, 2.6.1, 

2.6.3 

 

158. Presença 2  7.2  

159. Privilégio 1  4.2  

160. Processo 94 1.1, 2.1, 2.1.1, 

2.2, 2.4, 2.4.1, 

2.4.4, 2.5, 4.4, 

5.1, 5.3, 8.4, 

8.5.1, 8.6.2 

1.1, 1.3.2, 2.1, 

2.1.1, 2.4.1, 2.4.2, 

2.5, 2.6.3, 3.1, 

4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 

5.3.2, 5.4, 5.5, 

7.2, 8.1, 8.2, 

8.3.2, 8.4, 8.5.1, 

8.5.2, 8.6, 8.6.2 

 

161. Processo 

Estético 

10 5.1 5.1  

162. Projeto 106 2.1.1, 2.4.4, 

2.4.6, 2.4.8, 

2.4.9, 2.5, 3.2, 

4.1, 4.6, 5.2.1, 

5.4, 5.6, 7.4, 

8.4, 9.4 

1.3.8, 2.1.1, 2.2, 

2.4.4, 2.4.6, 2.4.8, 

2.4.9, 2.4.10, 2.5, 

2.6, 3.2, 4.1, 4.6, 

5.2, 5.2.1, 5.4, 

5.6, 6.6, 7.4, 8.4, 

8.5, 8.6.2, 9.4 

 

163. Projeto de 

aprendizagem  

1  4.6  

164. Proposta 32 1.1, 1.2, 1.3.8, 

4.3, 5.2, 7.3, 

8.6 

1.3.8, 2.4.4, 2.4.8, 

2.4.9, 2.4.10, 4.1, 

4.3, 4.3.1, 4.6, 

5.2, 5.6, 5.6.1, 

7.3, 7.4, 8.6 

 

165. Qualidade 

de vida 

10 9.4 1.3.4, 3.2.1, 9.4  

166. Racionalida

de 

26 4.1, 4.4, 4.6 4.1, 4.3.1, 4.4, 

4.6, 8.1 

 



 

  373 
 

167. Reação 10 1.3.6, 4.3 1.3.6, 4.3 “uma reação mais amorosa com 

ela, pra ter com o outro” (1.3.6). 

168. Recursos 14 4.1, 5.2, 5.5 1.3.4, 4.1, 5.2, 

5.5, 5.6 

 

169. Referência 

– referencial 

33 3.3.1, 6.3, 8.1, 

8.2 

1.3.7, 2.4.1, 3.3.1, 

6.3, 8.1, 8.2 

 

170. Refletir 8 8.6.2 2.1, 2.6, 2.6.2, 

5.2, 8.6.2 

 

171. Reflexão  11 9.4 1.3.1, 2.1.1, 2.4.4, 

2.6.1, 5.4, 5.5, 

8.6.2, 9.4 

 

172. Reflexivam

ente 

6    

173. Reflexivo 3 8.6.2 8.6.2, 9.4  

174. Reflexiva 6 2.6.3 2.6.3  

175. Relação 51 1.1, 1.3.5, 

1.3.6, 1.6, 2.1, 

2.6.2, 3.1, 

3.2.2, 4.3, 4.6, 

7.6, 8.1, 8.2, 

9.4 

1.1, 1.3.6, 1.3.7, 

1.6, 2.1, 2.6.2, 

3.1, 3.2.2, 4.3, 

4.6, 5.3, 5.3.1, 

5.3.2, 5.5, 6.1, 

6.6.1, 7.3, 7.6, 

8.1, 8.2, 8.3.2, 

8.6, 8.6.2 

 

176. Relações 36 1.3.5, 2.1, 

2.4.9, 2.6.2, 

5.2 

1.1, 1.3, 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 

1.3.8, 1.6, 2.1, 

2.4.9, 2.6, 2.6.2, 

3.2.2, 3.4, 5.2, 

6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 

7.3, 8.1, 8.2, 8.3.2 

 

177. Relações 

humanas 

11 2.6.3, 8.6.3 2.6.3, 8.6.3  

178. Renovar 3 1.3.1 1.3.1  

179. Respeito à 

história de vida 

1  2.3  

180. Responsabi

lidade 

41 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 4.6, 5.4, 

5.6.1, 7.4, 8.2, 

8.3.1, 8.5 

1.3.7, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 4.6, 5.4, 

5.6.1, 6.1, 7.4, 

8.2, 8.3.1, 8.3.2, 

8.5 

 

181. Reunião     

182. Rigor 9 6.2, 6.3 6.2, 6.3  

183. Roteiro 20 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.8, 2.4.10, 

4.4, 4.6, 7.4 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.8, 

2.4.10, 4.4, 4.6, 

7.4 

 

184. Roteiro de 

aprendizagem 

7 2.4.4, 4.4 2.4.4, 4.4  

185. Roteiro de 

estudos 

3 2.4.8 2.4.8, 4.6  

186. Sistematiza

ção da 

corporeidade 

2  3.2.2, 3.3.1  

187. Saber ser, 

saber conviver 

1  3.4  
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188. Saber 

corporal 

2  3.3.2, 3.5, 3.6,   

189. Saber da 

Experiência 

1  2.4.10  

190. Saber 

sensível 

3  2.1, 3.4, 3.5  

191. Sensibilida

de 

20  1.3.5, 1.4, 2.1, 

2.4.10, 4.1, 4.3.1, 

4.4, 4.6, 5.2, 

5.2.1, 5.5, 6.4 

 

192. Senso 

crítico 

4 4.3.1 4.3.1  

193. Sentido 43 1.4, 2.4, 2.4.1, 

2.4.7, 2.4.10, 

2.6.3, 3.4, 4.4, 

5.1, 5.6, 6.4, 

7.2, 7.3, 7.6, 

9.4 

1.3.8, 1.4, 2.1, 

2.1.1, 2.4, 2.4.1, 

2.4.7, 2.4.10, 

2.6.1, 2.6.3, 3.4, 

4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

5.3, 5.6, 6.4, 7.2, 

8.6.1, 9.4 

 

194. Série 2 4.6 4.6  

195. Ser mais 13 1.3.1, 1.3.2, 

1.3.4, 4.6 

1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 

1.4, 4.6 

 

196. Ser da 

criança 

3 4.2 4.2  

197. Sociedade 21 1.2, 1.3.5, 1.6, 

7.4 

1.1, 1.2, 1.3.3, 

1.4, 1.6, 2.4.1, 

6.6, 7.4, 8.6.1 

 

198. Subjetivida

de 

7 3.1 1.1, 3.1, 5.3.2, 9.4  

199. Tempo 72 1.6, 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 

2.4.5, 2.4.6, 

2.5, 2.6.1, 

2.6.3, 3.1, 3.2, 

3.2.1, 3.4, 3.6, 

4.2, 5.2, 5.2.1, 

9.4 

1.1, 1.3.3, 1.3.7, 

1.6, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 

2.5, 2.6.1, 2.6.3, 

3.1, 3.2.1, 3.4, 

3.6, 4.2, 4.3.1, 

4.6, 5.2.1, 5.6, 9.4 

 

200. Tempo e 

espaço 

2 1.1, 3.1   

201. Tornar 

pessoas mais 

sábias e felizes 

2 4.6   

202. Transforma

ção 

51 1.2, 1.4, 2.1, 

2.4, 2.4.2, 

2.4.7, 2.5, 2.6, 

2.6.2, 9.4 

1.3.6, 1.4, 2.1, 

2.1.1, 2.4, 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3, 2.5, 

2.6, 2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3, 5.5, 8.5.2, 

8.6.1, 9.4 

 

203. Transforma

ção na 

Educação 

5  2.4, 2.4.1, 9.4  

204. Transforma

ção na 

Sociedade 

2 1.2 1.2  
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205. Tutor/ 

Tutoria 

43 2.3.1, 2.4.4, 

2.4.5, 2.4.6, 

2.4.8, 2.4.9, 

2.4.10, 4.6, 

5.6.1 

2.4.4, 2.4.5  

206. Unicidade 

do educando 

5  1.3, 2.4.8, 2.4.10, 

4.4 

 

207. Valores – 

valor 

50 1.6, 2.5, 4.2, 

4.6, 5.5, 6.2, 

6.6.2, 7.4, 

8.6.2 

1.2, 1.3, 1.3.1, 

1.3.3, 1.3.5, 1.3.6, 

1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 

2.3,  2.5, 4.2, 4.6, 

5.5, 6.2, 6.6.2, 

7.4, 8.6.2 

 

208. Vida 52 1.1, 1.3.2, 

1.3.4, 1.3.6, 

1.5, 1.6, 2.4.2, 

5.1,  5.3.1, 

6.6.1, 8.6.2, 

9.4, 2.4.10, 

1.1, 1.3.4, 1.3.6, 

1.5, 2.3, 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.10, 

2.6.1, 2.3.1, 3.2.2, 

3.6, 4.2, 4.4, 5.1, 

5.3.1, 8.6.2, 9.4 

 

209. Violência 10 2.4.10 1.3.6, 2.4.10, 6.6, 

6.6.1 

 

210. Zona de 

conforto 

coletiva 

3 2.5 2.5  
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APÊNDICE F - ANÁLISE NOMOTÉTICA DOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

COM OS EDUCANDOS DA EPA: 

 

Palavras e 

Temas 

Qtd. Unidades de 

significado 

(entrevistas) 

Unidades 

nucleares, 

Asserções e 

Explicitações 

Expressões e observações 

211. Afetividade 4 14.1e   

212. Ajuda 29 2.5e, 2.6e, 4.1e, 

7.1e, 14.1e, 

16.1.e, 18.7.1e, 

18.6.1e 

2.5e, 2.6e, 7.1e, 

7.2e, 9.4e, 

10.4e, 14.1e, 

16.1e, 18.7.1e, 

18.6.1e 

 

213. Ambiente 18  2.2e, 2.3e, 2.5e, 

7.1e, 7.2e, 

12.3e, 17.5e, 

18.1.1e, 18.5e 

 

214. Ambiente 

escolar 

9  2.3e, 2.5e, 7.1e, 

7.2e, 12.3e, 

17.5e, 18.11e, 

18.5e 

 

215. Amizade 1  2.1e  

216. Amor 1 5.4e   

217. Arte 19 6.4e, 13.1e, 

13.3e, 13.5e, 

2.5e, 4.1e, 4.2e, 

13.3e, 13.5e, 

18.1e 

 

218. Assembleia 44 2.5e, 4.1e, 8.1e, 

8.3e, 8.4e 

2.5e, 4.1e, 4.3e, 

8.1e, 8.2e, 8.3e, 

8.4e, 18.6.2e 

 

219. Atitude 33 1.3e, 16.1e, 

16.6e, 18.1.1e 

1.2e, 1.3e, 6.4e, 

7.1e, 7.2e, 

16.1e, 16.6e, 

18.1.1e, 18.3.1e, 

18.5e 

 

220. Autoavalia

ção 

3  16.6e, 18.7.1e, 

18.7.2e 

 

221. Autonomia 24 16.1e, 18.3.1e 1.2e, 2.5e, 3.4e, 

7.1e, 16.1e, 

16.5e, 16.6e, 

18.1.1e, 18.3.1e, 

18.5e 

 

222. Avaliação 18 18.7.1e, 18.6.1e, 

18.7.2e 

1.2e, 18.3e, 

18.7.1e, 18.6.1e, 

18.7.2e 

 

223. Bairro 8 2.6e 2.6e  
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224. Bolha 8 3.4e, 18.6e 3.4e, 18.6e, 

18.7e 

 

225. Brincadeira 9 2.5e, 3.4e, 18.6e 2.5e, 3.4e, 

18.6e, 18.7e 

 

226. Brincar 14 6.4e, 18.6e, 

18.7e 

3.4e, 6.4e, 

17.5e, 18.6e, 

18.7e 

 

227. Bulling 7 2.5e 2.5e  

228. Caminho 1  16.5e  

229. Casa 18 1.4e, 2.2e, 8.1e, 

17.2e 

1.4e, 2.2e, 5.4e, 

17.2e 

 

230. Celular 18 8.1e, 8.2e, 8.3e 8.1e, 8.2e, 8.3e  

231. Cidadania 4  2.6e, 4.1e  

232. Cidadão 3 2.3e 2.3e  

233. Circo 19 2.5e 2.5e  

234. Círculos de 

diálogos 

2  18.3e  

235. Coletivo 10 4.1e, 8.1e 16.1e  

236. Combinado 5 1.2e, 8.1e 1.2e, 18.3.1e  

237. Competitivi

dade 

3 7.4e 7.5e  

238. Comunidad

e 

1  2.5e  

239. Conflito 2  2.5e  

240. Conhecer 1 4.1e   

241. Conhecime

nto 

1  18.7.1e  

242. Consolidaç

ão 

23 1.2e, 8.1e, 

11.5e, 18.1.1e, 

18.3e, 18.6.1e, 

18.6.2e 

1.2e, 8.1e, 

11.5e, 18.1.1e, 

18.3e, 18.6.1e, 

16.6.2e 

 

243. Conteúdo 9 2.3e, 2.6e, 

18.6.1e 

2.3e, 2.6e, 3.2e, 

18.2e, 18.6.1e 

 

244. Coração 2 2.5e 2.5e  

245. Corpo 29 12.1e,  2.5e, 3.3e, 3.4e, 

4.1e, 7.1e, 7.2e, 

12.1e, 12.3e, 

12.5e, 12.6e, 

12.7e, 17.5e, 

18.1e 

 

246. Corporeida

de 

13  2.5e, 3.3e, 3.4e, 

4.1e, 4.3e, 7.1e, 

7.2e, 12.1e, 

12.3e, 17.5e, 

18.1e 

 

247. Criação 5  2.5e, 11.5e, 

13.1e 

 

248. Criatividad

e 

3 13.3e 2.7e, 13.3e  

249. Cultura 5 13.1e 7.2e, 13.1e  

250. Curiosidad

e 

4  2.7e, 7.1e, 7.2e  

251. Dança 4 4.2, 12.7e 4.2. 12.7e  

252. Desafio 3  1.3e, 8.4e  
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253. Dever 13 8.1e, 18.3.1e 6.4e, 8.1e, 

18.3.1e 

 

254. Diálogo 4  7.2e, 8.3e, 18.3e  

255. Diferença 11 7.1e 2.1e, 2.6e, 7.1e  

256. Direito 12 6.4e, 18.7e 6.4e, 18.7e  

257. Direitos e 

deveres 

4  6.4e, 18.7e  

258. Diversidad

e 

3  2.5e, 4.1e, 13.3e  

259. Educação 36 4.1e, 12.5e, 

12.6e, 17.2e 

1.1e, 2.2e, 2.3e, 

2.3.1e, 2.5e, 

2.5e, 2.6e, 2.7e, 

3.3e, 4.1e, 5.4e, 

6.4e, 7.1e, 7.2e, 

7.4e, 7.4e, 

12.5e, 12.6e, 

13.3e, 17.2e, 

18.3.1e 

 

260. Educação 

bancária 

9  2.3e, 2.3.1e, 

2.6e, 7.1e, 7.2e, 

7.4e, 7.5e, 17.2e 

 

261. Educação 

em tempo 

integral 

1  2.2e  

262. Educação 

Estética 

4  2.5e, 3.3e, 5.4e, 

18.3.1e 

 

263. Educação 

Física 

8 4.1e, 12.5e, 

12.6e 

4.1e, 12.5e, 

12.6e 

 

264. Educação 

Libertadora 

8  2.5e, 2.6e, 2.7e, 

6.4e, 7.2e, 13.3e 

 

265. Energia 6 12.3e 4.1e, 12.3e  

266. Escola 93 1.1e, 1.5e, 2.3e, 

2.3.1e, 2.5e, 

2.6e, 4.1e, 7.1e, 

7.2e, 7.4e, 7.5e, 

17.2e, 18.2e, 

18.6e, 18.7e 

1.1e, 1.5e, 2.2e, 

2.3e, 2.3.1e, 

2.6e, 3.3e, 4.1e, 

5.4e, 6.4e, 7.1e, 

7.2e, 7.4e, 7.5e, 

8.4e, 12.3e, 

17.2e, 17.5e, 

18.1.1e, 18.2e, 

18.5e 

 

267. Escola 

convencional 

4 2.6e 2.6e  

268. Escolha 2  2.3e  

269. Espaço 25 18.1.1e, 18.5e 2.3e, 2.5e, 7.1e, 

7.2e, 8.1e, 

12.3e, 17.5e, 

18.1.1e, 18.5e 

 

270. Espiritualid

ade 

3  15.1e, 15.5e  

271. Equipe 2  17.2e, 7.2e  

272. Estética 4  2.5e, 3.3e, 5.4e, 

18.3.1e 
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273. Estudo 20 3.3e, 8.2e, 

18.6e, 18.7e, 

18.7.1e, 18.7.2e 

1.2e, 1.3e, 2.7e, 

4.1e, 4.3e, 7.5e, 

8.2e, 18.1.1e, 

18.6e, 18.7e, 

18.7.2e 

 

274. Exercício 2 18.7.1e 18.7.1e  

275. Experiência 22 2.5e 1.1e, 1.4e, 1.5e, 

2.2e, 2.3.1e, 

2.4e, 2.5e, 2.7e, 

3.4e, 4.1e, 7.4e, 

17.3e, 18.7.1e 

 

276. Experiência 

de vida 

2  2.5e  

277. Experiência 

na EPA 

11  1.1e, 1.4e, 1.5e, 

2.2e, 2.3.1e, 

2.4e, 2.5e, 2.7e, 

3.4e, 7.4, 17.3e 

 

278. Expressão 2  4.1e, 7.1e  

279. Família 10 2.4e 1.4e, 2.4e, 5.4e, 

6.4e, 7.4e, 17.3e 

“Uma família para mim” (2.4e) 

280. Férias 6 8.3e, 17.2e,  8.3e, 17.2e,   

281. Futuro 16 2.3.1e, 3.3e, 

17.3e 

2.3.1e, 2.5e, 

3.3e, 7.4e, 17.3e 

 

282. Gesto 3  8.4e, 17.2e  

283. Grupo 45 2.5e, 4.1e, 4.3e, 

8.2e, 18.3e, 

18.6.2e 

2.1e, 2.5e, 4.1e, 

4.3e, 8.2e, 8.3e, 

9.4e, 10.4e, 

11.5e, 18.1.1e, 

18.3e, 18.6.2e 

 

284. Grupo de 

responsabilidad

e 

8 4.1e, 4.3e 2.5e, 4.1e, 4.3e  

285. Grupo que 

precisa de ajuda 

2  9.4e, 10.4e  

286. Habilidades 4 18.1e 18.1e  

287. Heteronomi

a 

4  3.4e, 16.1e, 

18.3.1e, 18.5e 

 

288. Igualdade 1  7.5e  

289. Incentivo 1  13.3e  

290. Interesse 10 2.5e 2.5e, 3.2e, 4.1e, 

7.1e, 16.1e,  

 

291. Liberdade 23 18.5e 2.7e, 3.2e, 7.1e, 

12.3e, 18.5e 

 

292. Libertinage

m 

9 18.5e, 18.6e 18.5e, 18.6e  

293. Matemática 14 3.2, 4.1, 4.3, 5.3, 

18.7.1e 

3.2, 4.1, 4.3, 5.3, 

18.7.1e 

 

294. Matérias 5 18.7.1e 18.7.1e  

295. Movimento 5 12.1e  4.1e, 7.1e, 12.1e  

296. Mudança 14 2.6e 1.2e, 2.6e, 8.1e, 

8.2e, 12.1e, 

18.1.1e, 18.3.1e, 

18.6.1e 
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297. Mudança 

de núcleo 

6  1.2e, 18.1.1e, 

18.3.1e, 18.6.1e 

 

298. Mudança 

da sociedade 

1  2.6e  

299. Mudar 8 8.2e 8.2e, 18.1e  

300. Mundo 13 7.1e, 8.1e, 8.3e, 

16.1e 

7.1e, 8.1e, 

16.1e, 

 

301. Natureza 2  17.5e  

302. Núcleo 49 2.1e, 8.1e, 

11.5e, 18.1.1e, 

18.3e, 18.3.1e, 

18.6.1e 

1.2e, 1.3e, 1.4e, 

2.1e, 8.1e, 

11.5e, 18.1.1e, 

18.3.1e, 18.3e, 

18.6.1e 

 

303. Olhar 1 18.7e   

304. Perceber 2  4.1e, 17.2e  

305. Pesquisa / 

pesquisar 

16 7.2e, 8.2e, 18.2e 7.2e, 8.2e, 8.3e, 

18.2e, 18.6e 

“Você pesquisa, você mesmo, 

você vai nos lugares pesquisar, 

você que pesquisa e não o outro 

que pesquisa por você mesmo” 

(7.2e). 

306. Planejamen

to 

28 1.2e, 5.3e, 

18.6e, 18.7e, 

18.7.2e, 18.6.2e 

1.2e, 4.1e, 4.3e, 

7.1e, 18.3.1e, 

18.5e, 18.6e, 

18.7e, 18.7.2e, 

18.6.2e 

 

307. Prática e 

proposta 

pedagógicas 

15  1.2e, 1.3e, 2.1e, 

4.1e, 5.3e, 5.4e, 

6.4e, 8.2e, 8.3e, 

17.2e, 18.1.1e, 

18.2e, 18.3e, 

18.7e, 18.6.1e 

 

308. Privilégio 6 2.6e, 2.7e 2.6e, 2.7e  

309. Projeto 20 2.6e, 18.7.1e 1.1e, 1.2e, 2.6e, 

7.1e, 18.7.1e 

 

310. Proposta 3 8.1e 8.1e  

311. Refletir 3 16.6e 16.6e, 6.4e  

312. Reflexão  1  16.6e  

313. Relação 5  2.3e, 7.4e, 

17.5e, 18.7.1e 

 

314. Relações 2  7.2e, 14.1e  

315. Relações 

humanas 

3  2.3e, 17.3e, 

18.6.1e 

 

316. Respeito 28 1.2e, 2.3.1e, 

18.1.1e 

1.2e, 2.3.1e, 

2.4e, 2.7e, 

18.1.1e 

 

317. Responsabi

lidade 

27 1.2e, 4.1e, 4.3e 1.2e, 2.3.1e, 

2.5e, 4.1e, 4.2e, 

4.3e, 8.2e, 

16.5e, 18.1.1e, 

18.5e 

 

318. Reunião 16 1.2e, 2.5e, 4.1e, 

8.1e, 18.6.2e 

1.2e, 8.1e, 

18.6.2e 

 

319. Roteiro 8 3.2e, 18.7.1e 3.2e, 7.1e, 

18.7.1e 
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320. Roteiro de 

aprendizagem 

2  3.2e, 7.1e  

321. Saber da 

Experiência 

1  18.7.1e  

322. Sensibilida

de 

3  2.5e, 4.1e, 5.4e  

323. Série 12 18.2e, 18.7.1e 1.5e, 2.1e, 

18.2e, 18.7.1e 

 

324. Sociedade 6 2.6e 2.6e, 6.4e  

325. Tempo 9 2.2e 2.2e, 4.1e, 5.3e, 

7.1e, 7.2e 
 

326. Tutor/ 

Tutoria 

54 1.2e, 2.3e, 2.5e, 

3.2e, 7.1e, 8.2e, 

11.5e, 18.3e, 

18.3.1e, 18.6e, 

18.7e, 18.7.1e, 

18.7.2e 

1.2e, 2.5e, 3.2e, 

4.1e, 5.3e, 5.4e, 

7.1e, 8.2e, 

11.5e, 18.3e, 

18.3.1e, 18.6e, 

18.7e, 18.7.1e, 

18.7.2e 

 

327. Unicidade 

do educando 

2  5.3e  

328. Valores – 

valor 

24 2.3.1e, 8.3e 1.2e, 2.3.1e, 

2.5e, 6.4e, 8.3e, 

17.2e, 18.3.1e, 

18.5e 

 

329. Vida 13 2.3.1e, 2.5e, 

12.1e, 17.3e 

2.5e, 3.4e, 

12.1e, 17.3e 

 

330. Violência 2  7.4e  

 

 

 

 

 

 

 


