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1. INTRODUÇÃO 
 

A cidade de Florianópolis inaugura o Programa Bairro Educador no segundo           

semestre do ano de 2019, trazendo para Santa Catarina e para o município com o               

referido programa, a intencionalidade e as prerrogativas que compõe uma cidade           

educadora.  

O Presente documento apresenta os principais eixos norteadores da         

composição de um Bairro Educador. Para tanto buscou-se inicialmente apontar e           

apresentar os pressupostos conceituais que embasam a teoria, bem como as           

experiências bem sucedidas e documentadas de Bairros Educadores existentes com          

altos índices de aproveitamento e experiências inovadoras que já são exemplos para o             

mundo todo.  

Primeiramente traz-se o conceito base do que são as cidades educadoras e suas             

prerrogativas desde a criação da Associação Internacional das Cidades Educadoras até           

os princípios regidos por elas e suas especificidades.  

No presente documento são delineadas ainda, as concepções de Cidade-escola,           

Bairro-escola e Bairro-Educador onde diferentes autores são apresentados e trazem no           

escopo de suas reflexões questões e concepções acerca do uso dos espaços da cidade              

como possibilidades educadoras.  

A seguir é apresentado o referencial teórico que traz a base da teoria que               

envolve os ideais de ensino da Rede Municipal de Educação de Florianópolis, como             

também as concepções que são o pano de fundo de qualquer ideal educativo a que se                

propõe. Para tanto, é apresentado um breve apanhado da perspectiva          

Histórico-cultural da educação com ênfase nos estudos de Lev SemenovichVigotsky          

(1896-1934). Na segunda parte do referencial teórico, apresenta-se um apanhado das           

principais ideias de Paulo Freire (Paulo Reglus Neves Freire /1921-1997)que traz         

elementos de uma Educação Libertadora considerada fundamental quando se aborda          

temas que envolvam a educação brasileira.  

Por fim, apresenta-se uma breve contextualização do programa Bairro         

Educador, com a caracterização do projeto e um apanhado superficial da legislação            

que abarca os pressupostos de um Programa Bairro Educador. Esta é uma versão inicial              

que deverá ser modificada a medida que o Programa seja iniciado e será alvo de               

constante avaliação e acompanhamento. 
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2. PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

2.1 Cidades Educadoras 
 

 

“Enquanto educadora, a Cidade é também educanda.” 
 Paulo Freire 

 
 

Uma visão que entende que a educação não pode ser percebida e restringida             

aos espaços escolares é o que a concepção de cidade educadora abarca. Uma visão em               

que os mais diferentes atores sociais espalhados por toda a cidade, localizados em             

clubes esportivos,escolas, creches, clubes recreativos, organizações sociais,       

organizações não governamentais, associações de bairro e conselhos comunitários,         

estão dispostos a se mobilizarem e empreenderem com esse olhar voltado a um             

processo formativo de educação integral. 

Foi em 1973 a partir de um relatório da UNESCO chamado “Aprender a Ser”,              

elaborado por Edgar Faure que a concepção de cidade educadora começa a tomar             

forma e se tornar conhecida. Em um dos trechos do relatório é possível perceber o               

entendimento do mesmo em relação a concepção de cidade educadora em ascensão:  

 
Se aprender é acção de toda uma vida, tanto na sua duração como na sua diversidade, assim como                  

de toda uma sociedade, no que concerne quer às suas fontes educativas,            
quer às sociais e econômicas, então é preciso ir ainda mais além na             
revisão necessária dos sistemas educativos e pensar na criação duma          
sociedade educativa. Esta é a verdadeira dimensão do desafio educativo          
do futuro. (FAURE, 1977, p. 34) 

 

 
A concepção de ‘Cidades Educadoras’foi criando corpo desde então, baseada          

em reflexões e discussões ao redor do mundo acerca do tema. Em 1990, no I               

Congresso Internacional de Cidades Educadoras que aconteceu em Barcelona/         

Espanha foram discutidos processos de mudança e transformações sociais que          

serviram de base para uma série de reflexões acerca dessa concepção. As cidades             

representadas nesse congresso chegaram a um consenso de que para melhorar a            

qualidade de vida de seus habitantes essa discussão era premente. Discutir o trabalho             

em conjunto de projetos com atividades que pudessem englobar os cidadãos dessas            

cidades epromover um envolvimentoeles frente à evolução da cidade e dos seus            

habitantes era o foco da reflexão. 

Já em 1994, na cidade de Bolonha/Itália, no 3º Congresso das Cidades            

Educadoras,se formalizou esse movimento quando da criação da Associação         



8 
 

Internacional das Cidades Educadoras (AICE) . A AICE ésegundo própria definição,          
1

“uma Associação sem fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de           

colaboração entre governos locais que se comprometem a reger-se pelos princípios           

inscritos na Carta das Cidades Educadoras” (AICE, 2004). Foram elencados como           

objetivos:  

● Proclamar e reivindicar a importância da educação na cidade. 
● Evidenciar as vertentes educativas dos projetos políticos das        
cidades associadas. 
● Promover, inspirar, fomentar e acompanhar o cumprimento da        
Carta das Cidades Educadoras (Declaração de Barcelona) nas        
cidades-membro, bem como assessorar e informar os seus membros         
relativamente ao fomento e à implantação dos mesmos. 
● Representar os associados na execução dos fins associativos,        
estabelecendo contactos e colaborando com organizações      
internacionais, estados e entidades territoriais de todo o tipo, sendo a           
AICE um interlocutor válido e significativo nos processos de influência,          
negociação, decisão e redação. 
● Criar laços e colaborar com outras associações, federações,        
agrupamentos ou Redes Territoriais, especialmente de cidades, em        
esferas de ação similares, complementares ou concorrentes. 
● Cooperar em todos os âmbitos territoriais que se enquadrem         
nos fins da presente Associação. 
● Promover o aprofundamento do conceito de Cidade Educadora        
e as suas aplicações práticas nas políticas das cidades, através de           
intercâmbios, encontros, projetos comuns, congressos, atividades e       
iniciativas que reforcem os laços entre as cidades associadas, no âmbito           
das delegações, Redes Territoriais, Redes Temáticas e outros        
agrupamentos. (AICE, 2004) 

 
 

Nos objetivos alicerçados da associação percebe-se o esforço em articular          
ações para que o mundo pense e reflita acerca dos novos desafios das cidades e em                
possibilidades educadoras para a promoção e desenvolvimento de seus habitantes.          
Antes mesmo das discussões acerca das cidades educadoras pela AICE chegarem no            
Brasil, Paulo Freire em 1993, já dava pistas em sobre o importante papel             
desempenhado pelas cidades em relação a educação. Segundo ele, 

 
 

[...] há um modo espontâneo, quase como se as Cidades gesticulassem ou andassem ou se               
movessem ou se dissessem de si, falando quase como se as cidades            
proclamassem feitos e fatos vividos nelas por homens e mulheres que           

1“Fundada em 1994, a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) é uma Associação sem              

fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais que se              

comprometem a reger-se pelos princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras. Qualquer governo             

local que aceite este compromisso pode converter-se em membro ativo da Associação,            

independentemente das suas competências administrativas.” (AICE, 2004). Disponível em:         

http://www.edcities.org/pt/quem-somos/. Acesso em: 04/06/2019. 

 

http://www.edcities.org/pt/quem-somos/
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por elas passaram, mas ficaram, um modo espontâneo, dizia eu, de as            
Cidades Educarem. (FREIRE, 2001, p.23.) 

 
 

Ao fechar o ano de exercício em 2018 a AICE contava com 34 países associados               
dos quais 483 cidades do mundo já possuíam o selo de cidades educadoras. Na Europa               
são 14 países com 381 cidades associadas, na Ásia- Pacífico 56 países com 29 cidades,               
América 9 países 65 cidades e na África 5 países com 8 cidades associadas.  

 

 
Gráfico 1- países associados por continente  

 
O Brasil é um dos países integrantes da AICE e conta com 18 cidades              

educadoras associadas, são elas: Belo Horizonte (MG), Horizonte (CE), Vitória (ES), São            
Carlos, Sorocaba, Santos, Santo André, São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo,            
Mauá (SP), Curitiba (PR), Marau, Soledade, Santiago, Porto Alegre, Caxias do sul e Nova              
Petrópolis (RS). 

 



10 
 

 
Grafico 2 Associados AICE por estados/território brasileiro  

Ao olhar especificamente para o Brasil dos 570 municípios apenas 18 são            
cidades educadoras, e em relação aos 27 estados brasileiros apenas 6 são de fato              
associados e contemplam os quesitos de possuírem cidades educadoras.  
 

 
Grafico 3 Estados Brasileiros com/sem cidades educadoras 

Uma cidade educadora está em constante evolução, e tem como maior           

prioridade o investimento cultural e a formação integral da sua população. Portanto,            

as cidades educadoras ao redor do mundo já têm o entendimento que a escola não é o                 

suficiente para educar cidadãos de forma integral e humana. Isso porque, fruto das             

discussões “A Cidade Educadora deve ocupar-se prioritariamente com as crianças e           

jovens, mas com a vontade decidida de incorporar pessoas de todas as idades, numa              
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formação ao longo da vida ”. Cada ano que passa a AICE conta com um número maior                
2

de cidades associadas, cada cidade corrobora com os princípios e fundamentos, onde            

dialogam e colaboram para o exercício de uma cidade educadora legítima buscando            

políticas públicas que compreendam o território educador.Segundo a Carta das          

Cidades Educadoras (CCE) ,  
3

 
A cidade educadora tem personalidade própria, integrada no país onde se situa é, por              

conseqüência, interdependente do território do qual faz parte. É         
igualmente uma cidade que se relaciona com o seu meio envolvente,           
outros centros urbanos do seu território e cidades de outros países. O            
seu objectivo permanente será o de aprender, trocar, partilhar e, por           
conseqüência, enriquecer a vida dos seus habitantes. (CCE, 2018). 

 

Foi ainda no 1º Congresso das Cidades Educadoras em 1990, onde as cidades             

participantes elaboraram a chamada ‘Carta inicial ’. Nesta carta estão elencados os           
4

princípios considerados essenciais a questão educadora na cidade. No 3º Congresso           

das Cidades Educadoras (1994) / Bolonha/ Itália, e depois em 2004 (Genóva/ Itália)             

essa carta inicial foi revisada para contemplar as novas necessidades sociais e desafios             

da demanda, ela é ainda o referencial mais importante da AICE.  

A Cartadas Cidades Educadoras (CCE)foi elaborada baseada nos seguintes         

documentos: Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), pacto Internacional          

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), na Declaração Mundial da           

Educação para todos (1990), na Convenção nascida da Cimeira Mundial para a Infância             

(1990) e na Declaração Universal sobre Diversidade Cultural (2001) . O foco do            
5

documento é pensar nas mais diversas possibilidades educadoras em uma cidade que            

levemà ações com o intuito de uma formação integral dasuapopulação. FAURE, (1977)            

corrobora ao afirmar que 

 
[...] a idéia de cidade educadora comporta um conceito de cidade que dá unidade ao sistema                

humano, social, cultural em que os homens vivem e interagem e que            
serve de paradigma para ajuizar a capacidade ou potência educativa da           
cidade, através da educação formal, da educação informal e da educação           

não formal.FAURE, (1977, p.33) 
 

2 Objetivo das cidades educadoras, disponível em:https://cidadeseducadoras.org.br/conceito/. Acesso        
em: 05/06/2019. 
3 (CCE), Carta Das Cidades Educadoras (2018). Disponível em:         
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-ed
ucadoras.pdf, acesso em: 04/06/2019. 
4 A Carta Inicial foi revista em 1994 (Bolonha) e 2004 (Génova), ambas às vezes nos Congressos das                  
Cidades Educadoras. Disponível em:    
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-ed
ucadoras.pdf, acesso em: 04/06/2019. 
5 Informação extraída da Carta das Cidades Educadoras (CCE). Mesma referência da bibliografia             
mencionada acima. 

https://cidadeseducadoras.org.br/conceito/
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-educadoras.pdf
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-educadoras.pdf
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-educadoras.pdf
http://www.edcities.org/rede-portuguesa/wp-content/uploads/sites/12/2018/09/Carta-das-cidades-educadoras.pdf
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Uma cidade educadora nesse sentido fornece diversas possibilidades        

educadoras e segundo o documento publicado pelo Ministério de Educação(MEC),          

(BRASIL, 2011), as discussões que levaram a construção da CCE ao refletirem sobre o              

que é uma cidade educadora despertaram “[...] a consciência de que as pessoas que              

moram em uma cidade são educadas pelo modo como suas ruas, vielas e praças são               

estruturadas e usadas, pelos serviços públicos que possui e como esses serviços são             

oferecidos, pelas diferentes formas como seus moradores habitam, trabalham, se          

transportam e se comunicam.” (BRASIL, 2011, p. 9).  

Essa percepção traz indícios de que existe uma forte necessidade em fomentar            

uma articulação entre todos os setores da rede pública, com o objetivo de ampliar as               

oportunidades de educação para além dos limites da sala de aula.  

A CCE é composta por 20 princípios norteadores, que denotam todo o esforço e              

compromisso das cidades que refletiram acerca do tema e transcreveram seus valores            

e princípios. O 20º princípio apresentado na carta traz que  

 
A cidade educadora deverá oferecer a todos os seus habitantes, enquanto objectivo cada vez mais               

necessário à comunidade, uma formação sobre os valores e as práticas           
da cidadania democrática: o respeito, a tolerância, a participação, a          
responsabilidade e o interesse pela coisa pública, seus programas, seus          
bens e serviços. (CCE, 2018, p. 8). 

 

 

Valorizar a cidade e, principalmente, o resgate da cidadania dos estudantes e            

da comunidade que se encontram nas escolas, no bairro e na cidade é um dos               

princípios que a carta apresenta. Apresenta a ideia de uma educação integral, em que              

o ser humano é visto como cidadão de direitos em todas as suas dimensões, que não                

se limita ao desenvolvimento intelectual, mas também em favorecimento de          

oportunidades para que sejam conhecidas e valorizadas suas histórias e seu           

patrimônio cultural. Trata-se de uma visão integral de ser humano: cidadão           

responsável diante da natureza, respeitador dos direitos humanos, consciente de seus           

direitos e deveres, capaz de respeitar as diferenças e a promover uma convivência             

pacífica com todos a sua volta.  

No seu preâmbulo a carta aponta que as cidades educadoras devem ser            

capazes de instigarem o desenvolvimento integral de todos os seus habitantes, numa            

função de articular e promover o conhecimento sem exclusões e de fácil acesso. Em              

relação a isso traz no seu texto que,  

 
A cidade educadora deve exercer e desenvolver esta função paralelamente ás suas funções             

tradicionais (econômica, social, política de prestação de serviços), tendo         
em vista a formação, promoção e o desenvolvimento de todos os seus            
habitantes. Deve ocupar-se prioritariamente com as crianças e jovens,         
mas com a vontade decidida de incorporar pessoas de todas as idades,            
numa formação ao longo da vida. (CCE, 2018,p.1). 
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As cidades educadoras defendem o seu compromisso em formar como uma           

“extensão do direito fundamental de todos os indivíduos a educação” (CCE, 2018, p.3),             

a educação não só no aspecto formal da escola, mas ao longo da vida. Isso se estende                 

a todos habitantes, segundo a Carta “todos habitantes de uma cidade terão o direito              

de desfrutar, em condições de liberdade e igualdade, os meios e oportunidades de             

formação, entretenimento e desenvolvimento pessoal que elas lhes oferece”. (CCE,          

2018, p.3).  

Outro princípio trazido na CCE trata da educação na diversidade, que combata            

toda forma de discriminação e favoreça o diálogo na forma de liberdade de expressão,              

não somente como forma de manter a existência entre sujeitos pacífica, mas também             

o diálogo entre gerações. Segundo a CCE,  

 
A cidade deverá promover a educação na diversidade para a compreensão, cooperação solidária e              

a paz no mundo. [...] encorajar o diálogo entre gerações [...] orientados            
para a realização de iniciativas e acções cívicas, cujo valor consistirá           
precisamente no caractérintergeracional e na exploração das respectivas        
capacidades e valores próprios de cada idade. (CCE, 2018, p. 3-4).  

 
 

Ser uma cidade educadora pressupõe que a cidade preserve sua identidade,           

pois no diálogo com outras cidades ela se conservará e tornará os sujeitos             

reconhecidos por sua identidade cultural. A diversidade e a identidade são questões            

enfatizadas para que haja harmonia, desta forma, devem ser fomentadas ações que            

levem a participação e promoção de atividades que formem o cidadão em questões             

cívicas e éticas. (CCE, 2018) Na visão de SILVA; ARBEX e MOULIN (2017, p.13) baseado               

na CCE, uma cidade educadora é  

 
[...]uma cidade que não está fechada sobre si mesma, mas que mantém relações com o que a                 

rodeia - outros núcleos urbanos do seu território e cidades com           
características semelhantes de outros países -, com o objectivo de          
aprender, trocar experiências e, portanto, enriquecer a vida dos seus          
habitantes. 

 

 

Existe também o compromisso da cidade em garantir a qualidade de vida de             

seus habitantes, e a isso se inclui direito a um ambiente sadio, a transporte público,               

etc. Promover a educação para a saúde e principalmente promover práticas que levem             

ao desenvolvimento sustentável bem como oferecer uma proposta de educação com           

valores bem definidos para fomentar o crescimento coletivo e pessoal dos seus            

habitantes. (CCE, 2018) 

No cenário dos princípios que regem as cidades educadoras, as associadas           

precisam cumprir com as propostas sempre com uma articulação forte entre as            

entidades do poder público e a sociedade. A carta é um elemento básico             

compartilhado por centenas de cidades ao redor do mundo, todas com o objetivo claro              
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de elevar a qualidade de vida dos cidadãos que nelas habitam nas mais diferentes              

esferas. 

Assim sendo, cidades educadoras no mundo inteiro já alicerçam seus          

programas e projetos em princípios do que uma cidade educadora prevê. Nas palavras             

de Jaime Trilla (1993, p.181),  

 
[...] se fosse possível medir o grau de educabilidade de uma cidade- isto é, a sua capacidade ou                  

potência educativa- deveriam tornar-se como indicadores não só a         
quantidade e qualidade das escolas que contém mas também o resto           
das instituições e meios que geram informação, e sobretudo, deveriam          
analisar-se como interactuam e são capazes e harmonizar-se todos esses          
agentes . 

6

 

Está implícita aqui a concepção de que uma cidade educadora pensa a            

educação muito além do espaço da escola, além de que sua capacidade de articular e               

organizar a gestão pública e os demais agentes da comunidade. Uma questão            

relacional emerge diante da contribuição conjunta e articulada entre todos os agentes            

envolvidos.Moll (2014) explicita em seus estudos que  

 

[..] a compreensão da cidade como uma grande rede ou malha de            
espaços pedagógicos formais (escolas, creches, faculdades,      
universidades, institutos) e informais (teatros, praças, museus       
bibliotecas, meios de comunicação, repartições públicas, igrejas, além        
do trânsito, do ônibus, da rua) que, pela intencionalidade das ações           
desenvolvidas, pode converter a cidade em território educativo, pode         
fazer da cidade uma pedagogia (MOLL, 2004, p. 42). 

 
Uma cidade educativa também pressupõe um território educador, partindo de          

uma mudança de um território meramente urbano em um intencionalmente          
educador, por meio de alianças entre as políticas públicas e as organizações da cidade.              
Como atores desse processo incluem-se alunos, professores, pais, gestores, conselhos          
comunitários, órgãos da assistência social e seus agentes, postos de saúde, e toda a              
sociedade presente.O intuito é o de garantir experiências e vivências nas mais diversas             
dimensões da vida humana além de fomentar a educação contínua de maneira a             
contemplar o homem de forma integral. 

Por tudo visto em relação às cidades educadoras cabe ressaltar aqui que é             
necessário potencializar os espaços da cidade e da comunidade         
comoespaçosintencionais de aprendizagem. Um leque grande de possibilidades        
emerge a partir desse pressuposto, uma verdadeira rede de aprendizagem que pode            
assumir as mais variadas formas. 

 

6 In: MACHADO, Joaquim. Actas dos ateliers do V Congresso português de Sociologia. Sociedades              
Contemporâneas: reflexividade e acção. Atelier: Cidades, Campos e Territórios. Portugal: Universidade           
do Minho, 2003. 



15 
 

2.2 Cidade Escola/ Bairro Escola 
 

“Temos uma Escola Cidadã e uma Cidade Educadora  

quando existe diálogo entre a escola e a cidade”. 

Gadotti 

 

 

Além da Carta das Cidades Educadoras, diferentes autores trazem no escopo de            

suas reflexões questões e concepções acerca do uso dos espaços da cidade como             

possibilidades educadoras. Outra concepção muito utilizada é a de Cidade Escola/           

Bairro Escola. 

A organização não governamental Cidade Escola Aprendiz ,entende a Cidade         
7

Escolacomo forma de “aprimorar simultaneamente a comunidade e a educação,          

ampliando os espaços de aprendizado em um processo no qual o ato de aprender              

confunde-se com o ato de conhecer o entorno e intervir socialmente”. (FILHO e             

GALIANO, 2005, p.10). Basicamente por meio de atividades de comunicação, artes e            

esportes são ofertadas propostas com o intuito de descobrir no público alvo a sua              

identidade, suas potencialidades e as possibilidades e transformar as mesmas em           

habilidades concretas. (FILHO e GALEANO, 2005). 

Trata-se de uma visão de educação para além da escola, um sistema de             
co-responsabilidade entre escolas, comunidades, iniciativa privada, órgãos públicos e         
organizações sociais com um olhar voltado ao desenvolvimento integral do ser           
humano. A princípio a proposta é voltada para jovens, adolescentes e crianças e exige              
uma participação democrática.Segundo o documento ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA        
APRENDIZ, (S/d.) é extrema necessidade:  
 

1. Conhecer as instâncias de participação que têm pautas relacionadas à           
infância, adolescência e juventude e aquelas que possuem crianças,         
adolescentes e jovens na sua composição. 
2. Conhecer as condições das escolas para o desenvolvimento integral. 
3. Conhecer as condições da rede intersetorial para a educação integral. 
4. Conhecer como vivem e pensam as crianças, adolescentes e jovens do            
território. 

 

Esse levantamento é importante porque avalia quais as condições de todos           

envolvidos no processo. Descobrir qual a faixa populacional presente naquele          

território e sua condição de vida,a condição dos espaços da região, bem como o nível               

de possibilidades educativas no entorno é condição elementar para ampliação das           

habilidades e do repertório cultural dos envolvidos no processo de educação integral            

promovido por um Bairro Escola. 

7 Cidade Escola Aprendiz é um laboratório de pedagogia comunitária, que vem colocando em prática a                
proposta de Bairro-Escola na cidade do Rio de Janeiro. Para mais informações acesse:             
www.cidadeescolaaprendiz.org.br. Acesso em: 17/06/2019. 

http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
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O documentoASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ II, (S/d.) traz ainda em          
seus apontamentos alguns princípios a serem adotados na implementação do          
Bairro-Escola, são eles: 

 
 
1)apostar nas riquezas comunitárias e fortalecer o que já existe, através           
de um permanente trabalho de mapeamento investigativo. 
2)identificar um foco geográfico delimitado e revitalizar constantemente        
o seu espaço público, demonstrando que uma nova cidade se torna           
possível através da educação.  
3)avaliar e sistematizar periodicamente o modelo de gestão, tornando-o         
mais eficiente.  
4)construir alianças nos mais variados níveis e com diferentes atores,          
incluindo as três esferas de governo, o empresariado, as organizações          
sociais, as universidades e, principalmente, as crianças e jovens, agentes          
e beneficiários dessas mudanças. 
5)entrar nas escolas para aprender e desenvolver inovações pedagógicas         
junto com os professores, formando com eles um grande “consórcio de           
vontades”.  
6)enfatizar o papel da educação na formação de indivíduos autônomos e           
solidários e a importância da escola como parte de um processo de            
aprendizagem que acontece ao longo de toda a vida.  
7)sensibilizar as lideranças comunitárias e desenvolver entre elas um         
olhar educativo, capaz de atender às demandas do aprendizado         
permanente.ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ II, (S/d., p.9). 
 

Ciente desses princípios observa-se que surge a necessidade importância que a           

educação aconteça por meio de parcerias estabelecidas com o entorno, nos mais            

diferentes níveis, bem como a força das comunidades educativas que por meio das             

associações de bairro ou individualmente, tem a força de administrar e articular as             

potencialidades educativas dentro da comunidade.  

A concepção de Bairro-Escola está diretamente ligada ao movimento das          

Cidades Educadoras, e parte também do pressuposto de que se faz um espaço             

educador, partindo de uma mudança de um território meramente urbano em um            

intencionalmente educador,nos quais Gilberto Dimenstein reflete acerca nos seus         
8

escritos sobre o Bairro-Escola, 

 
Eu não quero tirar os meninos da rua. Quero mudar a rua, porque lugar              
de criança é em casa, na escola, na praça, no shopping, na praia, na rua,               
na igreja, no estádio etc. Ou ela é cidadã inteira ou é meio-cidadã. Ou é               
cidadã de direitos ou não é cidadã! Por isso, há 35 anos, criamos a              
“escola debaixo do pé-de-manga”, primeiro para provar que Educação         
pode e deve acontecer o tempo todo, em qualquer lugar, inclusive nas            

8 “Escritor e jornalista brasileiro, é fundador da Cidade Escola Aprendiz e criador do portal               

Catraca Livre. Foi comentarista da Rádio CBN e colunista da Folha de S.Paulo por 28 anos. Também na                  

Folha, foi diretor na sucursal de Brasília e correspondente internacional em Nova Iorque”. In:              

https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wp-content/uploads/2017/11/aprendiz_20_anos_de_hi

storias_e_reinvencao.pdf Acesso em: 17/06/2019. 

 

https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wp-content/uploads/2017/11/aprendiz_20_anos_de_historias_e_reinvencao.pdf
https://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wp-content/uploads/2017/11/aprendiz_20_anos_de_historias_e_reinvencao.pdf
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ruas e debaixo das árvores. Se é na rua que praticamos nossa cidadania,             
nas passeatas, greves, manifestações político-sociais. Se é nas ruas que          
manifestamos nossas alegrias, ou com a vitória de nossa seleção de           
futebol, ou nos desfiles de nossa escola de samba. Se é nas ruas que              
renovamos nossa fé e religiosidade, nas procissões. Se é nas ruas que            
gritamos e agitamos bandeiras por justiça, democracia, direitos humanos         
nas passeatas e concentrações. Se é nas ruas que a vida acontece, por             
que queremos tirar delas as nossas crianças? Por quê? Se a rua pode ser              
um grande espaço de cidadania, de convívio, de cultura, de          
solidariedade, de alegria, de formação humana, por que tirar os meninos           
delas e trancafiá-los em escolas ou instituições que mais parecem          

quartéis, cadeias, fábricas ou hospícios? Por quê?(ASSOCIAÇÃO       
CIDADE ESCOLA APRENDIZ III, S/d, p. 24). 

 

Diante dessa reflexão de Gilberto Dimenstein, pode-se visualizar com mais          

clareza que o Bairro-Escola é uma ferramenta para a educação integral do ser             

humano.Os espaços públicos como praças, ruas de lazer, bibliotecas muitas vezes           

deixam de ser utilizados por medo da violência ou falta de conservação, essa realidade              

muda quando a comunidade percebe que aquele espaço é seu. Na verdade numa             

perspectiva de cidade educadora esses espaços vão deixando de ser espaços marcados            

pelo medo e pela violência, à medida que a comunidade começa a se sentir parte               

constituinte e reconhecida daquele espaço e as portas da escola são abertas: a escola              

passa então a ocupar a cidade.  
Aescola tem um papel fundamentale precisa se tornar um núcleo articulador           

entre a comunidade e as políticas públicas. Quando a escola se abre para a              

comunidade existe uma “[...] abertura para o diálogo com a comunidade também abre             

os portões, destranca as portas, disponibiliza os recursos, integra a escola com a rua.              

Torna público o que é público [...]. (ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ. S/d.). Não             

só a organização espacial que muda, mas também traz pessoas da comunidade para             

dentro da escola, abre espaço para parcerias com o entorno da escola, nas             

organizações comunitárias e pode inclusive propor e fazer intervenções no bairro.           

Segundo a publicação da ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ III, (S/d),  

 
[...] a escola pode desempenhar este papel porque tem em sua missão a tarefa educativa e porque                 

é, hoje no Brasil, o equipamento público mais capilarizado pelo território           
nacional e freqüentado diariamente pela quase totalitariedade de        
crianças, adolescentes e jovens. Daí que a escola esteja no centro da            
área de abrangência do território [...]. 

 

De acordo com a publicação da ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, (S/d),  

 
O pressuposto metodológico do Bairro-Escola é o reconhecimento da responsabilidade conjunta do            

Estado, da sociedade, da família e dos próprios jovens no processo de            
seu desenvolvimento integral. A missão do Bairro-escola é promover o          
aprimoramento das condições necessárias para isso.[...] Para que o         
território se torne educativo, é necessário que se forme uma rede de            
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proteção social à criança, ao adolescente e ao jovem orientada pelos           
princípios da educação integral.  

 

 

Segundo este documento é fundamental em um território educativo a          

integração das diferentes secretarias municipais e estaduais, órgãos de diferentes          

instâncias da prefeitura e programas sociais e educacionais. O reconhecimento desta           

necessidade além de alinhar cadastros também orienta a rede de proteção social            

criada. São diferentes iniciativas articuladas em diversas áreas, social, cultural,          

esportiva, entre outras, que integram a escola aobairro e à cidade nas mais diversas              

instâncias. Essaintersetorialidade promoverá um melhor atendimento aos cidadãos da         

cidade, a quebra dos muros das escolas bem como a ocupação da cidade para além               

delas. 

 

2.3 Bairro Educador 
 
 

“A cidade e seus bairros possuem inúmeras 
possibilidades educadoras”  

Moacir Gadotti 
 

 

O Bairro-Escola, apresentado no item anterior,trouxe o entendimento de que a           

comunidade precisa estar integrada e com o objetivo explícito de transformar a si e o               

entorno da escola. O espaço do bairro, em conjunto com a iniciativa pública e privada,               

compõe uma intersetorialidade necessária a reorganização desse espaço para que a           

educação aconteça para além do espaço escolar. 

O Bairro Educador, diferente doBairro-Escola, recebeprojetos e atividades/        

oficinas de instituições e parceiros. A escola pode ser um local onde acontecem as              

atividades, mas não obrigatoriamente. Martins (2012, p. 29) afirma que o Bairro            

Educador “[...] designa o movimento de pôr a escola, enquanto espaço citadino, como             

eixo central das ações sociais que visam à transformação da favela em bairro”. Cabe              

ressaltar que ambas as concepções Bairro-Escola e Bairro Educador, mobilizam a           

comunidade, com parcerias do setor público e privado e ONGs com o intuito maior de               

transformar o espaço do bairro onde a educação é o eixo central.  

Outra questão trazida por Martins (2012) quando fala na transformação da           

favela em bairro,se remete as diferentes experiências no Brasil em que praticamente            

todos os programas/projetos de bairros educadores acontecemem áreas de alta          

vulnerabilidade social, manifestada por baixos índices de desenvolvimento humano         

(IDH). Regiões onde o tráfico de drogas é grande, onde ocorrem normalmente disputas             

pelo comando do mercado ilícito de drogas que se manifesta também em grande             

imposição de armas e violência. O Centro Integrado de Estudos e Programas de             
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Desenvolvimento Sustentável, finalista em 2013 com a melhor proposta de Bairro           

Educador no município do Rio de Janeiro, atesta no corpo da sua proposta que 

 
O Rio de Janeiro, assim como o Brasil, passa por um processo de desenvolvimento econômico               

distante do desenvolvimento social. A cidade, apesar de ser conhecida          
como a?Cidade Maravilhosa? apresenta altos índices de violência e         
ambiente urbano caracterizado pelo caos social. A única possibilidade de          
mudança positiva deste cenário é o investimento na educação pública de           
crianças e jovens, criando assim, uma cidade mais justa e próspera para            
todos. São desafios identificados nas escolas onde o Bairro Educador          
atua: altos índices de evasão escolar; baixo envolvimento das famílias          
com as escolas; sistema educacional restrito a sala de aula; não           
envolvimento de parceiros; altos índices de repetência; baixo índice de          
aprendizagem; baixa auto estima dos alunos e professores, devido a um           
cenário de violência e pobreza. (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL, 2013). 

 
 

O cenário trazido pela descrição do projeto descreve muitos dos bairros nas            

diferentes cidades brasileiras, esse cenário não é linear, porém é nele que o Bairro              

Educador consegue estabelecer as mudanças mais significativas. No enfrentamento         

dessas realidades o Bairro Educador propõe,  

 

“[...] a ampliação de repertórios educativos; integração entre as escolas; integração de parceiros             
locais às escolas; integração de atividades de cultura e lazer ao currículo            
escolar; apropriação educativa da cidade; apoio na gestão de planos          
políticos pedagógicos conectados aos desafios apontados.(FUNDAÇÃO      
BANCO DO BRASIL, 2013). 

 
 

A ampliação de repertórios educativos é um dos principais objetivos de um            

Bairro Educador, bem como a articulação entre a educação formal e a não formal.              

Existem inúmeras possibilidades mesmo em áreas de grande vulnerabilidade social, a           

apropriação educativa de diferentes espaços da comunidade como também áreas          

públicas tornam significativas as aprendizagens quando vinculadas: conhecimento        

teórico x interesses/habilidades/experiências prévias. Paulo Freire em seus estudos já          

dizia que 

 
Se tivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível ensinar, teríamos              

entendido com facilidade a importância das experiências informais nas         
ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios             
dos recreios, em que variados gestos dos alunos, de pessoal          
administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de significação.         
(PAULO FREIRE, 2007, p.50). 

 
 

O processo educativo não pode acontecer exclusivamente pela escola, também          

não pode recair sobre ela a responsabilidade sozinha pela educação. O Bairro            

Educador por meio do fortalecimento das redes locais propõe, segundo o documento            
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que traz o percurso metodológico de um Bairro Educador no Rio de Janeiro CIEDS              
9

(2013, p.6),“[...] estratégias e instrumentos para a integração de unidades escolares,           

famílias, instituições e agentes locais para a criação e articulação de oportunidades            

formativas, conectando as unidades escolares ao bairro/cidade e vice versa”. 

Trata-se de propor estratégias que sejam eficientes e transformem essa          

parceria entre esses integrantes em comunidades de aprendizagem em que os           

desafios e possibilidades de cada Bairro Educador sejam únicos, mas voltados à            

formação para além da escola com o intuito de educar, transformar e elaborar um              

plano educativo integradono bairro. Neste sentido, são pretensões do Bairro Educador           

segundo o traçado metodológico elaborado pelo CIEDS (2013): 

 
I - enfatizar o papel da educação na formação de indivíduos autônomos, solidários e              

corresponsáveis por sua transformação e de sua comunidade;  

II - fortalecer as potencialidades comunitárias existentes, ressignificando e revitalizando os espaços            

públicos por meio da educação;  

III - desenvolver um novo modelo de gestão de parcerias, visando transformar a comunidade em               

extensão do espaço escolar, de forma que o processo         

ensino-aprendizagem se integre definitivamente à vida cotidiana;  

IV - estabelecer parcerias com diferentes setores da comunidade - empresariado, famílias,            

organizações sociais, instituições de ensino, lideranças comunitárias e        

demais pessoas físicas - estimulando-os a desenvolver um olhar         

educativo, voltado para o aprendizado permanente. (CIEDS, 2013, p.         

7-8).  

 

Ao perceber as pretensões as quais um Bairro Educador se propõe percebe-se a             

importância da comunidade. Uma intensa participação social é premissa quando o           

objetivo é manter as diferentes atividades em andamento. Uma comunidade de           

aprendizagem é formada e se mantém a partir da mobilização das famílias dos             

estudantese de todos outros moradores do bairro.  

O documento ainda prevê dois pressupostos ao Bairro Educador e que podem            

ser utilizados no Bairro –Escola também: “(1) O ato de aprender é o ato de se conhecer                 

e de intervir individual e coletivamente em seu meio e 2) A educação não é tarefa                

exclusiva da unidade escolar”. (CIEDS, 2013, p.13)Ambas as concepções se utilizam dos            

pressupostos acima uma vez que propõe uma integração em articulação de todos os             

envolvidos (alunos, escola, famílias, comércio, poder público e os demais setores da            

localidade e do bairro), com o objetivo único e final de transformar o bairro em uma                

comunidade de aprendizagem. Uma comunidade onde todos possam aprender e          

ensinar onde a comunidade unida e articulada possa ser transformada pela educação. 

A Associação Cidade Escola Aprendiz traz no escopo do texto “Bairro-Escola           

Passo a Passo” princípios que são considerados também como sendo os princípios do             

9CIEDS- Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável.  
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Bairro Educador: Transcendência, Permeabilidade, Corresponsabilidade, Conectividade      

e Pluralidade. (ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ II, S/d). 

O princípio da transcendência pressupõe que a educação transcende a escola.           

A educação em qualquer lugar, na rua, na praça, no cotidiano, qualquer espaço desde              

que com certa intencionalidade é espaço de aprendizagem. Outro princípio o da            

Permeabilidade da educação pela comunidade, as questões pedagógicas se tornam          

parte da cultura e da rotina. Envolve todos da comunidade, é direito, mas também              

dever e lhes pertence.(ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ II, S/d). 

Seguindo, a Corresponsabilidade define que a responsabilidade da educação é          

compartilhada pelo poder público, a iniciativa privada, as parcerias, ONGs e a escola é              

a propulsora dessas parcerias. Já no princípio da Conectividade a educação deve ser             

promovida numa junção de ações, sendo a prioridade. Os envolvidos em união formam             

uma força de trabalho coesa e atendem a demanda dos processos. Por fim a              

pluralidade traz a diversidade como eixo central, como postura e postulado para uma             

ação integrada de educação por meio do diálogo e do respeito. (ASSOCIAÇÃO CIDADE             

ESCOLA APRENDIZ II, S/d). 

Os princípios já dão um indício do objetivo de um Bairro Educador. CIEDS II              

aponta que o Bairro Educador tem como principal objetivo “a integração e a             

articulação entre as escolas e os potenciais educativos do bairro e da cidade (espaços,              

pessoas, instituições e iniciativas), fortalecendo um ambiente de aprendizagem         

promotor de educação, desenvolvimento humano e prosperidade”. (CIEDS II, p.11) 

Dentro dessa perspectiva destaca-se o direito ao acesso à cidade e a            

apropriação da cidade e do bairro que é um direito do cidadão, e uma forma de                

múltiplos aprendizados bem como de ampliar o seu repertório cultural.O envolvimento           

comunitário é uma das formas de apropriação da cidade e do bairro, a comunidade              

local passa a se sentir sujeito da política urbana. A partir de uma atitude participativa o                

sentimento de pertencimento começa a ser criado. A participação e a convivência são             

elementos extremamente importantes em um Bairro Educadorisso porque será por          

meio do diálogo constante entre indivíduo e comunidadeque as pessoas desenvolvem           

o sentimento de pertença ao seu território, e passam a participar ativamente do             

processo como sujeitos ativos de direitos e também deveres. 

Por fim pode-se afirmar que o Bairro Educador tem também como objetivo            

elevar a qualidade de vida das pessoas, por meio de uma política coletiva de              

transformação dos diferentes espaços da cidade que leve em consideração as           

aspirações e a participação ativa dos seus habitantes. 

2.3.1Tecnologias: Trilhas Educativas /Articulação Local/Comunicação 
Comunitária 

 

“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança”. 
Provérbio Africano  
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O Bairro Educador entende um modelo de educaçãoque contemple o que foi            

visto até aqui e que contém os pressupostos e princípios também utilizados pelo             

Bairro-Escola, incluindo as seguintes tecnologias: 1) Trilhas educativas; 2) Articulação          

local e 3) Comunicação Comunitária. As tecnologias são ferramentas transversais a           

todos os elementos constituintes de um Bairro Educador e podem ser facilmente            

aplicadas em mais de um elemento constituinte. (CIEDS, 2003). 

Segundo o CIEDS, as trilhas educativas são 

 
“[...] caminhos pedagógicos, percursos de aprendizagem nos quais, por meio da integração da             

unidade escolar ao bairro e a cidade, diversos campos do conhecimento           
se organizam como contextos temáticos. Nelas, os espaços da         
comunidade são tomados como espaços educativos e passam a ser          
aprimorados a partir de propostas pedagógicas orientadas pela        
educação integral.” 

 

 
Trata-se de uma metodologia baseada na concepção de Cidade Educadoracom          

fundamentos da Pedagogia de Projetos. As trilhas educativas são uma alternativa às            

metodologias tradicionais de ensino e aprendizagem, “[...] dão mobilidade ao processo           

pedagógico e conectam os diversos potenciais educativos disponibilizados pelo Bairro          

Educador, com o objetivo de promover processos ativos e significativos de           

aprendizagem”. (CIEDS, 2003).Esses recursos formativosbuscam partir do interesse dos         

estudantes e uma vez utilizados podem ser construídos pela equipe escolar e equipe             

de formadores juntamente com os professores em conjunto com a equipe do Bairro             

Educador.  

Assim, Segundo Ribeiro (2016)  

 
 

Essa tecnologia social dialoga com o pressuposto de que o processo de ensino-aprendizagem             
torna-se mais relevante na medida em que se vincula à vida do            
educando e de sua comunidade e propõe a construção de uma relação            
autônoma e prazerosa com o conhecimento a partir de percursos          
formativos que articulam os interesses dos sujeitos às expectativas de          
aprendizagem e ao potencial educativo do território.(RIBEIRO, 2016, p.         
36). 

 

 
Portanto, uma trilha educativa parte do que o estudante já sabe/já           

conhece/seus interesses. Segundo (CIEDS, 2013), a execução de uma trilha educativa           

parte da organização de atividades por projetos temáticos. John Dewey entendia que            
10

10 John Dewey era norte-americano, filósofo e educador, propôs na escola primária experimental da              
Universidade de Chicago, (1896), “para concluir sua experiência pedagógica, Dewey partia daquilo que             
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para a execução de uma trilha educativa era necessária uma organização nesse            

formato. CIEDS, 2013, ao retratar as trilhas educativas considera as seguintesetapas           

constituintes:  

 
Etapa I – Diagnóstico das necessidades e interesses dos estudantes, 
EtapaII –Definição do tema e das questões norteadoras a serem investigadas, 
Etapa III – Levantamento dos potenciais do bairro e da cidade, 
Etapa IV – Planejamento, 
Etapa V – Desenvolvimento, 
Etapa VI – Compartilhamento do aprendizado, 
Etapa VII –Avaliação. (CIEDS, 2013, p.17-18). 

 

 

Primeiro são levantados os interesses e necessidades dos estudantes por meio           

de um diagnóstico. O tema da trilha educativa surge assim, a partir do que as crianças                

os jovens ou adolescentes já conhecem, seus interesses e necessidades. Uma vez            

identificado o interesse são elencadas as habilidades e competências previstas para o            

ensino e são mapeadas as potencialidades educativas do território com apoio dos            

elementos do currículo escolar sob um olhas transdisciplinar. 

Essa identificação das potencialidades educativas do território permite que a          

comunidade e as instituições do território façam parte da trilha educativa           

disponibilizando os seus espaços, palestras, etc. Então é elaborado um plano de            

trabalho no planejamento, que deve ser participativo com a comunidade escolar           

envolvida e flexível. No desenvolvimento os estudantes vão à busca das questões            

norteadores nos mais diversos espaços da comunidade para além dos muros da escola.             

O compartilhamento do aprendizado se dará quando o trabalho de pesquisa dos            

estudantes acaba e pode se dar de diferentes formas, por exemplo na construção de              

um mural, de um jornal, etc. A avaliação da aprendizagem dos estudantes na trilha é               

contínua e processual. O progresso dos estudantes é observado pelos educadores           

durante todo o processo e a produção final é compartilhada com toda a comunidade              

escolar. 

Ainda segundo CIEDS (2013) são essas as principais características de uma trilha            
educativa: 

 
• Consideração pelos conhecimentos prévios dos estudantes; 
• Participação significativa dos estudantes;  
• Resgate dos saberes da comunidade; 
• Abordagem transversal do currículo, valorização do PPP e estímulo às práticas de letramento;  
• Articulação com parceiros e instituições do bairro e da cidade, a fim promover a apropriação                

destes;  
• Registro em diferentes linguagens como base para o processo de avaliação contínua;  
• Produção final compartilhada com a comunidade escolar. CIEDS (2013, p. 19). 
 

denominava de “energias motivadoras” das crianças, entendidas como assuntos de interesse dos            
estudantes”. (CIEDS, 2003, p. 15) 
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Visto isso percebe-se que as trilhas educativas fomentam que o conteúdo           

curricular seja contextualizado, além disso, exercita nas crianças, nos jovens e           

adolescentes a necessidade da pesquisa e promovem um movimentoque gera um           

impacto na comunidade, uma vez que promove ações nas mesmas. Assim, essa            

perspectiva de trabalho por meio das trilhas educativas, vem com uma visão de             

ampliação de uma formação integral, onde o estudante tem lugar de destaque uma             

vez que é ele quem fornece as informações, planeja e organiza junto aos educadores e               

faz uso do bairro em conjunto com a comunidade para promoção da educação para              

além dos muros da escola.  

Outra tecnologia além da trilha educativa prevista em um Bairro Educador é a             

articulação local, essa articulação objetiva a construção de uma rede de parceiros            

(articulação entre a comunidade, a escola do bairro, os estudantes e suas famílias). O              

Bairro Educador prevê que a comunidade se articule e realize a autogestão dos             

processos e escolhas por meio da participação ativa de todos os envolvidos com o              

objetivo maior de garantir o desenvolvimento integral dos jovens, crianças e           

adolescentes daquele território. 

Para o CIEDS (2013), a uma articulação local efetiva se dá em 4 etapas descritas               

assim:  

 
Etapa I - Levantamento de dados, mapeamento e articulação inicial: É a fase de descobrimento do                

território. Faz-se um levantamento inicial de dados, seguido do         
mapeamento e primeiro contato com pessoas, espaços e oportunidades         
formativas da escola e da comunidade para desvelar quem são os atores            
que tem potencial para contribuir com o projeto de educação e           
desenvolvimento integral do território.  

Etapa II – Apresentação da Instituição e do Bairro Educador Nesta fase ocorre uma reunião para                
apresentação da proposta de trabalho do projeto Bairro Educador, as          
possibilidades educativas do parceiro que possam dialogar com a         
demanda da unidade escolar e expectativas das partes envolvidas.  

Etapa III – Desenvolvimento de ações educativas Aplicação de plano pedagógico a fim de trabalhar               
temas voltados ao Projeto Político Pedagógico da escola, problemas         
diagnosticados na comunidade e dentro da unidade escolar e incluir          
assunto de interesse dos estudantes. 

Etapa IV – Elaboração do Projeto Educativo Local (PEL) Fase que visa conectar todos os atores e                 
instituições da comunidade (ou não) que quiserem colaborar na         
elaboração de diretrizes para o projeto pedagógico do bairro na          
perspectiva de educação integral.CIEDS (2013, p. 23). 

 

São 4 etapas para uma articulação local na fase inicial os gestores mapeiam as              

instituições dispostas a dialogar trabalhar em rede com a comunidade, fortalecer essas            

parcerias e articular recursos territoriais. Trata-se de um instrumento muito útil para a             

leitura da realidade, e a observação de potenciais educativos com um fim diagnóstico             

que segundo CIEDS (2013), 

 
“a partir desse conjunto de fatores é possível fazer um diagnóstico da localidade que vai apontar                 

os principais desafios que a comunidade enfrenta e que afeta a vida das             
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crianças e adolescentes, dando suporte para a elaboração de um plano           
de intervenção educativa”. CIEDS (2013, p. 21) 

 

Na segunda etapa são feitas reuniões para apresentação do Bairro Educador, as            

possibilidades educativas são apresentadas e é feito o estabelecimento de uma           

parceria e diálogo com as escolas para ouvir as expectativas de todas as partes              

envolvidas. Outras parcerias podem ser estabelecidas, (iniciativa privada,        

universidades, órgãos públicos, etc.) da região que possam contribuir de alguma           

forma. Já na terceira etapa é feita aconstrução de um grande plano pedagógico com              

temas voltados aos P.P.P.s (Projetos Políticos Pedagógicos) das escolas, podem ser           

trabalhados também problemas da comunidade e da escola e assuntos de interesse            

dos alunos.A última etapa é da elaboração do Projeto Educativo Local (PEL),nesta fase             

os atores e instituições da comunidadeque estiverem dispostos a colaborar na           

elaboração de diretrizes para o projeto pedagógico do bairrode forma integrada são            

conectados e unidos em uma perspectiva de conexão para articulação do PEL.  

Além da Articulação Local e da Trilha educativa prevista em um Bairro Educador             

outra tecnologia prevista nos pressupostos de um Bairro Educador é a Comunicação            

Comunitária. Considerada como articulação construída e pautada no território de          

acordo com a cultura local essa forma de comunicação tem a capacidade de “tecer              

relações, de estabelecer conexões e de construir objetivos comuns, construir ações           

coletivas” .  
11

De acordo com CIEDS (2013), a comunicação 

 
[...] é compreendida e utilizada como uma ferramenta de articulação dos diferentes organismos             

que compõem uma comunidade. Ela é percebida como instrumento para          

mobilizar e articular o capital social de um território, garantindo que           

aqueles que compõem uma determinada comunidade sejam capazes de         

perceber e reconhecer uns aos outros e, então, criar colaborativamente          

ações e intervenções nos espaços.CIEDS (2013, p. 23-24). 

 

Essa articulação entre os diferentes setores e os cidadãos também faz com o             

que o indivíduo se constitua enquanto tal, enquanto percebe a si, a seu entorno e aos                

demais. A comunicação comunitária é uma ferramenta de expressão onde o indivíduo            

expressa seus interesses e os interesses da sua comunidade, ajuda na constituição do             

indivíduo e promove o sentimento de pertencimento, quando se sente parte de uma             

causa e de um grupo que luta por ela.  

Desta forma segundo DIETRICH (2011) 

 
[...] a comunicação comunitária tem, por princípio, ser o instrumento ou a ferramenta de um grupo                

de pessoas que se juntam por proximidades culturais, físicas e/ou          

geográficas. Para Peruzzoe outros importantes teóricos, esta       

11 COSTA, Natasha. In: PAIÃO, Cristiane. Entrevistas: Natasha Costa. Revista eletrônica ComCiência.            
Lab-jor. Universidade federal de campinas (Unicamp). S/data. Disponível em: Http://www.comciencia/          
Acesso em: 03/07/2019. 

http://www.comciencia/
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comunicação carrega consigo a emancipação crítica e a autonomia do          

indivíduo, o direito à livre expressão, a postura democrática e horizontal           

de investigação e veiculação da informação, as relações afetivas do          

indivíduo com seu território, o reconhecimento do outro como parte do           

coletivo e, acima de tudo, o diálogo como instrumento político. DIETRICH           

(2011, P. 26) 
 

A concepção de Comunicação comunitária identifica os arranjos educativos da          

localidade e fortalece a comunicação, o indivíduo consegue se perceber dentro da sua             

rede de relações e dentro do seu contexto. A comunicação só será comunitária quando              

a comunidade participa ativamente, quando movida por um agente educador (Bairro           

Educador) se mobiliza e tem consciência participativa disposta à transformação do seu            

território e consequentemente da sua vida. Dietrich (2011) ainda conclui que,  

 
Ao se verem e se reconhecerem, os participantes de processos de comunicação comunitária             

percebem a importância da sua presença naquele conjunto – ora como           
produtores, ora como fontes de informação. E quando esses laços se           
estabelecem, a relação com a comunidade se estreita e se torna ainda            
mais fundamental. Dietrich (2011, p.29). 

 

A Educomunicação é uma forma de comunicação com papel importante dentro           

da perspectiva do Bairro Educador. Esta proposta pensa as relações de           

ensino-aprendizagem a partir do diálogo entre os indivíduos envolvidos, num processo           

que vai promover o desenvolvimento do indivíduo e torná-lo um emissor/receptor           

mais crítico. O estudante tem favorecida a livre expressão e o conhecimento do seu              

território juntamente com seus problemas, história etc. CIEDS (2013). Isso vai           

promover o estabelecimento maior de diálogo entre os estudantes bem como           

favorecer a gestão democrática (um dos anseios do gestor escolar na atualidade). Da             

mesma forma como a comunicação comunitária esta forma de comunicaçãotambém          

estimula o senso de pertencimento no cidadão porque o aproxima da realidade do seu              

território e da sua própria história.  

Por tudo vistoos pressupostos e princípios do Bairro Educador utilizam como           

tecnologias as Trilhas Educativas como percursos e caminhos para uma ação           

pedagógica. AArticulação Localé utilizada como ferramenta para a construção de uma           

rede de parceiros e um instrumento para a leitura da realidade e por fim              

aComunicação comunitária promove o diálogo, o sentimento de pertencimento para a           

criação de ações e intervenções no território. 

 
 

2.3.2 Elementos constituintes de um Bairro Educador 

 

“A sociedade e cada meio social particular  
determinam o ideal que a educação realiza”  

Émile Durkheim 
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Ao tratar sobre os referenciais conceituais de um Bairro Educador torna-se           

necessário apresentar ainda os aspectos fundamentais a um Bairro Educador          

presentes na bibliografia que o fundamenta. Desta forma entende-se que são 4 os             

elementos fundamentais a um Bairro Educador: 

 
I) Projeto Comunitário de Educação Integral; 

II) Gestão democrática; 

III) Interação Família-escola e 

IV) Apropriação do bairro e da cidade. (CIEDS, 2003). 

 

Todos os elementos elencados acima devem estar presentes em um Bairro           

Educador, eles são a base, é a partir desses elementos que um Bairro Educador se               

consolida. O projeto Comunitário de Educação Integral reconhece a educação integral           

como uma ligação direta entre a comunidade e a escola, em uma perspectiva que foca               

em uma dimensão educativa não-escolar. Assim, o projeto comunitário de educação           

integral “é um espaço de diálogo entre a cultura local e o currículo escolar, que               

reconhece saberes que se desenvolvem dentro e fora da unidade escolar”. (CIEDS,            

2013, p. 31) Para tanto a educação integral é entendida nesse contexto como             

articuladora entre os saberes curriculares e os comunitários, entre o espaço           

institucional da escola e os espaços do bairro de uma educação não-formal e entre a               

comunidade e seu entorno e seus alunos e famílias.  

O Projeto Político Pedagógico (P.P.P.) das escolas é umas das ferramentas dessa            

articulação entre escola e comunidade porque contempla a contextualização do          

currículo no território em que atua. Assim as experiências educativas se ampliam para             

além do espaço escolar para os espaços comunitários desde que atenda às            

necessidades formativas dos estudantes. Segundo o CIEDS (2013) essa ampliação de           

experiências educativas  
 

[...] pode ocorrer a partir de práticas que acontecem dentro ou fora da unidade escolar, no horário                 
regular ou na jornada complementar, com ou sem a participação de           
outros agentes educadores. Busca-se a exposição dos estudantes e         
educadores a outros recursos e espaços de ensino-aprendizagem,        
atendendo às diversas necessidades formativas dos estudantes,       
contemplando as dimensões afetiva, estética, ética, social, cultural,        
política, motora e cognitiva. CIEDS (2013, p. 32). 

 
 

O segundo elemento constituinte de um Bairro Educador é uma Gestão Escolar            

Democrática. A gestão democrática destaca a forma democrática com que a gestão da             

escola deve ser desenvolvida e denota a necessidade de uma postura democrática que             

também revela uma maneira de ver a educação por meio da concepção adotada.             
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Todos se beneficiam com uma gestão democrática: o Poder Público, o coletivo escolar             

e a comunidade local. Segundo o CIEDS, (2013, p. 43),  

“considera-se como espaços democráticos de gestão escolar o Conselho Escola Comunidade (CEC),            
os grêmios estudantis ou outros fóruns que tenham sido criados com o            
objetivo de ampliar a participação e o protagonismo da comunidade          
escolar na gestão da unidade escolar”.  

 

Uma gestão democrática já é garantida na forma da lei para as escolas             

municipais e estaduais. A Constituição Federal Brasileira, a LDB (Lei de Diretrizes e             

Bases) e o Plano Nacional de Educação (PNL) já preveem na lei a garantia da               

participação da comunidade escolar na gestão escolar. Há que se levar em            

consideração que ouvir as diferentes vozes que compõe a comunidade educativa é            

essencial ao desenvolver e elaborar uma proposta de educação integral por trazer a             

validação da pluralidade de ideias que compõe o universo dos envolvidos no processo             

educativo.  

A Interação Família- Escola é o terceiro elemento constituinte de um Bairro            

Educador, a construção dessa interação é considerada primordial porque vai favorecer           

as relações e o entendimento de algumas questões individuais e coletivas que acabam             

por favorecer a aprendizagem das crianças, jovens e adolescentes. De acordo com            

CIEDS (2013),  

 
Acreditamos que é impossível entender nossos estudantes sem considerar seu contexto familiar de             

referência. A educação abrange os processos formativos que se         
desenvolvem ao longo da vida. As crianças que chegam à unidade           
escolar são parte de um núcleo familiar específico, de uma comunidade           
com crenças e valores próprios. As famílias estão inseridas em uma           
comunidade referente a um determinado território, com seus costumes,         
valores e histórias. Por sua vez, a escola faz parte de um sistema ou rede               
de ensino, inseridas em um contexto institucional. CIEDS (2013, p. 53). 

 

Isso implica em afirmar que alguns problemas educacionais podem ser          

compreendidos e contornados quando as dificuldades originadas no contexto familiar          

forem consideradas. De forma alguma deve recair sobre a escola a obrigatoriedade de             

resolver questões particulares dos estudantes, cabe sim a ela a necessidade de garantir             

a seus alunos a aprendizagem. Portanto a relação entre a escola e as famílias deve               

existir de forma a fomentar o diálogo e a participação. Em relação ao Bairro Educador,               

CIEDS (2013) reflete ao compreender que,  

 
A experiência do Bairro Educador busca refletir como a interação das unidades escolares com as               

famílias pode ser apoiada pelas redes de ensino para incidir sobre a            
relação professor-aluno, que estrutura a relação ensino-aprendizagem.       
Por isso, priorizamos o entendimento de que a interação família-escola          
pode trazer o conhecimento do aluno no seu contexto social como           
elemento para a revisão das práticas pedagógicas das Unidades         
Escolares. (CIEDS, 2013, p. 54). 
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Desta forma, conhecer as condições de vida dos estudantes segundo o CIEDS            
(2013, p. 55), pode originar dois níveis de ações:  
 
1) a revisão dos projetos e práticas educacionais, considerando a diversidade dos estudantes e não               

apenas no ‘aluno esperado’; 
2) a convocação de novos atores e a articulação das políticas educacionais com políticas setoriais               

capazes de apoiar a equipe da Bairro Educador e as famílias dos            
estudantes para que elas possam exercer suas funções. 

 

Percebe-se como a escola pode efetivamente ajudar os seus alunos por meio            

dessa interação família-escola. Segundo a publicação do CIEDS (2013),a pedido do           

Ministério da Educação, foi realizada pela UNESCO em todo Brasil o “Programa de             

Interação Escolas-Famílias”, em relação a essa interação escola-família eàs         

experiências relativas a ela,o programa identificou 4 tipos de intencionalidades, são           

elas: “educar as famílias, abrir a Unidade Escolar para participação familiar, interagir            

com a família para melhorar os indicadores educacionais e incluir o aluno e seu              

contexto” CIEDS (2013, p. 55). Essas 4 intencionalidades tem como objetivo contribuir            

com os gestores e educadores escolares a perceber se já realizam em algum nível a               

interação família-escola e a pensar em como podem melhorá-las, mudar ou até            

recomeçar novas açõesde acordo com o que foi identificado. 

Relacionados ao Bairro Educador o CIEDS (2013, p.55) afirma que essa           

interação família-escola é necessária e motivada baseada no envolvimento das famílias           

de forma continua e ativa para a [...]análise dos problemas e potenciais relacionados             

aos processos de ensino aprendizagem da unidade escolar, buscando caminhos e           

soluções compartilhadas para o alcance do sucesso escolar.  

O quarto e último elemento constituinte de um Bairro Educador é a            

apropriação do Bairro e da Cidade. Nos espaços de uma cidade existe uma rede              

intrínseca de relações que podem criar e até mesmo fortalecer as relações que se              

criam dentro dela. Ao olhar para cidade como elemento educativo é necessário ir além              

para reconhecê-la não só como um espaço educativo, mas também como o ambiente             

propício onde a trama da vida acontece, onde a história acontece e se perpetua, onde               

o conhecimento historicamente construído pelo homem se reflete. A Apropriação do           

bairro e da cidade trata basicamente de se construir um diálogo com ela e a               

apropriação acontece por meio desse diálogo.  

No estabelecimento desse diálogo é necessária a reflexão acerca de tudo que            

ali acontece, conhecer e explorar a cidade é premissa para a apropriação concreta da              

cidade. Segundo CIEDS (2013), acessar o capital cultural ofertado pela cidade e fazer             

valer os direitos enquanto cidadão é outra forma de apropriação do bairro e da cidade.  

A apropriação pela escola da cidade é uma proposta do Bairro Educador            
inspirada em CélestinFreinet, que defendia que  

 
[...] o processo educativo deve ser construído a partir das necessidades, curiosidades e interesses              

do estudante. Para isto, dentre outros métodos propostos, ele sugere o           
uso das aulas-passeio para a integração e experimentação dos         
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estudantes, fazendo-os sair da sala de aula para experimentar o          
território e seu contexto sociocultural. CIEDS (2013,p. 62). 

 
Portanto, seria na experimentação do mundo, e das suas vivências nele de            

forma a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem que estudioso entendia que            

uma aprendizagem significativa poderia ser promovida. Por tudo visto, 4 são os            

elementos fundantes de um Bairro Educador: Projeto Comunitário de Educação          

Integral; Gestão democrática; Interação Família-escola e a Apropriação do bairro e da            

cidade. Todos os elementos descritos aqui devem estar presentes em um Bairro            

Educador como sugerido pelo documento CIEDS (2013), eles são tidos como a base o              

que permite concluir que a partir desses elementos que um Bairro Educador se             

consolida.  

Ainda assim cabe aqui uma ressalva, uma vez que nem todos os modelos de              

projetos de um Bairro Educador partem da escola como eixo central. Algumas            

experiências no Brasil, inclusive, têm a escola como parceira no projeto, como um             

agregador, um articulador entre os estudantes e toda a comunidade. Isso pela escola             

ser umespaço de encontros de múltiplas realidades de aprendizagens, e entender que a             

educação não pode ser percebida e restringida aos espaços escolares. O próprio            

conceito de Cidade educadora defende essa concepção de educação resumida          

brevemente em uma visão em que os mais diferentes atores sociais espalhados por             

toda a cidade, localizados em clubes esportivos, creches, clubes recreativos,etc,devem          

se mobilizar e empreendervoltados a um processo formativo de educação integral           

para além dos muros de uma escola.  

3. REFERENCIAL TEÓRICO/PRINCÍPIOS NORTEADORES EPISTEMOLÓGICOS 

3.1 Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação- Vigostki 
 

 

“Através dos outros, nos tornamos nós mesmos” 
Vigotski 

 

 

Os estudos da psicologia histórico-cultural trazidos aqui colaboraram para         

desmontar o entendimento de que certas categorias abordadas são tidas como de            

origem natural. Parte-se da concepção de homem como sujeito que constrói sua            

realidade tanto objetiva como subjetiva. 

Falar em realidade humana pressupõe que a realidade não existe sem a            

interferência do homem, ou seja, o homem produz a realidade na sociedade. O             

homem é entendido como ser humano que se faz reproduzindo as características            
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humanas, uma humanidade historicamente produzida como já citado anteriormente         

(DUARTE, 2001). 

O conceito de humanização, portanto, na perspectiva histórico-cultural ,        
12

significa partir da compreensão de que o homem não nasce humano. Isso implica em              

entender que os fatores que traz consigo herdados geneticamente não são suficientes            

para que se torne humano.  

Na medida em que o ser humano se apropria das experiências vividas e de todo               

conhecimento humano acumulado na história pelas gerações passadas é que ocorre           

seu processo de desenvolvimento histórico-social. O homem é fundamentalmente         

constituído através das relações sociais que estabelece. É por meio dessas relações            

que desenvolve sua inteligência e principalmente sua personalidade. Rego (2008, p.           

93) corrobora isto ao afirmar que “[...] o homem constitui-se como tal através das suas               

interações sociais, portanto é visto como alguém que transforma e é transformado nas             

relações produzidas em uma determinada cultura”. Ou seja, o desenvolvimento do ser            

humano depende do aprendizado que ele realiza em seu meio social. 

Leontiev (1978/2004, p.28) afirma que "cada indivíduo aprende a ser homem. O          

que a natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. Ainda lhe é                 

preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da            

sociedade humana".O homem é, portanto nessa perspectiva, um ser histórico, um           

sujeito social ativo e cultural que se humaniza numa interação dialética entre o             

homem e a natureza. Sua formação acontece em contato com a sociedade, nas             

relações mediatizadas com outros seres humanos.A teoria sócio-interacionista de         

Vygotsky pressupõe que o desenvolvimento cognitivo do ser humano se dá por meio             

da interação social entre duas ou mais pessoas. Essa afirmação é corroborada em             

diversas passagens de seus estudos: “O saber que não vem da experiência não é              

realmente saber” (VYGOTSKY, 1989, p.75); “O caminho do objeto até a criança e desta              

até o objeto passa por outra pessoa” (VYGOTSKY, 1984, p. 33).Esses trechos            

evidenciam que a troca de experiências, cria novos conhecimentos.  

Isso significa dizer que homem e natureza, em um movimento intencional           

constante, se modificam e se determinam mutuamente. Se o homem é “feito” pela             

sociedade pode-se dizer que ele também faz a sociedade. Duarte (2009, p.2) a esse              

respeito afirma que “[...] a partir da evolução da vida surgiu o ser humano como ser                

social, surgiu a esfera da vida em sociedade, a esfera da sociabilidade”. 

Falar em meio social implica em pensar em algo amplo que envolva a             

sociedade, práticas, interações e a cultura. Perroti (1990, p.18), define cultura como            

12 A teoria histórico-cultural é representada entre outros estudiosos pelo psicólogo bielo-russo Lev             
SemenovichVigotsky (1896-1934).Com uma perspectiva que enfatiza o social surge em oposição teórica            
ao biólogo suíço Jean Piaget (1896-1980). Vigostki traz um enfoque filosófico baseado no materialismo              
histórico-dialético em psicologia, e aponta como conceito característico a natureza social humana. Ou             
seja, traz o conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças (ser humano) acontece em               
função das interações sociais. As condições de vida também seriam fatores constituintes do homem. O               
indivíduo segundo sua teoria se constitui, não apenas por processos de maturação orgânica, mas,              
principalmente, por meio das interações sociais em contato com a sociedade. 
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“criação –recriação de si, do outro e do mundo”. Uma transformação que o homem              

opera na natureza física e social que representa a realidade e que permite interpretar              

o mundo real.  

Para Vigostski cultura é o “produto da atividade social humana” (PINO, 2005). A             

cultura é a produção do homem, é algo novo na relação que o homem estabelece com                

a criação (que não é criatividade que é uma característica do sujeito). A criação deve               

ser entendida aqui como ação, a atividade. Assim, se a criação é uma atividade              

humana tudo que não é a natureza e tem a interferência do homem de algum modo é                 

cultura.  

Um sistema que é originário na cultura é a linguagem, segundo Vigostki, ela se              

origina na cultura porque o pensamento verbal não é algo inato, ele é desenvolvido em               

um processo histórico-cultural. “[...] sua característica psicológica se dá através da           

internalização dos modos historicamente determinados e culturalmente organizados        

de operar com informações”. (REGO, 2009,p.42). A linguagem é, portanto de extrema            

importância uma vez que é por meio dela que o homem é capaz de transmitir a sua                 

cultura. 

A transmissão da cultura historicamente acumulada pelo homem, a criação de           

novos conhecimentos e a apropriação que o homem faz deles constitui trata            

especificamente (de ser) a educação. A educação é, por conseguinte, a mediação entre             

seres humanos, para que o homem se aproprie ao máximo das propriedades culturais             

humanas. Desta forma, o processo de humanização dos indivíduos de forma           

intencional e consciente mediada pelo homem bem como a apropriação do que a             

humanidade construiu historicamente é denominado por Leontiev (1978) como um          

processo de educação. 

A educação é, portanto, um processo dinâmico, dialético e histórico onde a            

realidade sócio-cultural do sujeito deve ser considerada e o fato do homem viver em              

um meio social traça uma relação direta entre aprendizagem e desenvolvimento. Isto            

posto, o meio social no qual o homem está inserido é um fator que predispõe a                

aprendizagem e o desenvolvimento. Por meio da interação com o outro, o ser humano              

promove a aprendizagem social. 

O contato e apropriação da arte, das ciências, e da própria cultura criada pelos              

próprios seres humanos ao longo da história proporciona ao homem a           

instrumentalização/educação no processo humano de formação. Filho, Ponce e         

Almeida (2009), a esse respeito acrescem que 

 
O homem, na Psicologia Histórico-cultural, não é visto como um mero objeto que precisa              

adaptar-se às condições da sociedade, mas sim reconhecido a partir          
de sua atividade, nas relações que estabelece com os bens          
materiais e simbólicos de que se apropria, desenvolvendo e         
satisfazendo suas necessidades, assumindo assim a posição de        
sujeito do seu processo de aprendizagem. Pode-se afirmar que o          
homem é, portanto, produto e produtor de sua história e da           
história da sociedade; o homem aprende a ser homem, pois "[...] o            
que a natureza lhe oferece quando nasce não lhe é suficiente para            
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que possa viver em sociedade" (LEONTIEV, 1978a, p. 267). Para que           
o homem tenha condições de se humanizar, precisam ser criadas          
condições concretas de apropriação dos bens materiais e simbólicos         
produzidos pela humanidade. (FILHO, PONCE e ALMEIDA, 2009). 

 
 

A compreensão de que o homem é ‘produto e produtor de sua história e da               

história da sociedade e que o homem aprende a ser homem’, remete à afirmação de               

que o homem é coparticipante no processo de produção de cultura e apropriação             

cultural. A sociedade na sua história pode ser vista como o palco dos processos              

humano onde a vida humana acontece, as relações sociais, as expressões humanas em             

toda sua forma (ciência, esporte e arte), nos diferentes níveis: físico, socioafetivo,            

emocional e cognitivo.  

O processo de apropriação do conhecimento como visto anteriormente é          

constituído a partir das relações que o homem estabelece com o mundo, e acontece              

primeiro no nível social depois no individual. No nível individual (interior do sujeito).             

Ou seja, das relações que se estabelecem do homem com as pessoas e com o               

conhecimento, via linguagens e na linguagem. Promove o desenvolvimento das          

capacidades cognitivas, afetivas e morais, denominadas funções mentais        

superiores(atenção voluntária, percepção, a memória e pensamento etc.). O         

desenvolvimento implica em saltar níveis de compreensão mais elaborados e          

complexos, isso porque cada forma de desenvolvimento aumenta as capacidades          

gerais. 

Para compreender a amplitude do processo de elaboração de conhecimentos          

torna-se necessário compreender também a ligação entre a emoção, o afeto e o             

movimento no processo de desenvolvimento. Galvão (1965, p. 63) ao se referir a             

Wallon afirma que “as emoções podem ser consideradas sem dúvida, como origem            
13

da consciência, visto que exprimem e fixam para o próprio sujeito, através do jogo e de                

atitudes determinadas, certas disposições específicas de sua sensibilidade”. Visto isso,          

entende-se que a primeira função da emoção é social, ela pode ser considerada a              

primeira forma de sociabilidade do ser humano (Galvão 1995). A emoção é o primeiro              

recurso de inserção no meio social, é o início da linguagem.  

As emoções e a inteligência são articuladas e mutuamente dependentes. “As           

emoções essencialmente humanas nascem ao longo dos processos de         

desenvolvimento que tornam o humano o que é: humano. [...] não há corpo que se               

constitui como afetivo e uma mente que se constitui como racional. O que há é um ser                 

13 Henri Paul HyacintheWallon(1879-1962) Francês estudioso da Psicologia traz como contribuição de            
estudos da Psicologia Genética, teoria do desenvolvimento bastante conceituada e considerada para a             
educação. Seu objeto de estudo foi à psicogênese da pessoa concreta e trouxe grandes contribuições a                
área da educação ao propor uma reflexão pedagógica que aponta uma ligação entre a emoção, o afeto e                  
o movimento no processo de desenvolvimento do ser humano. 
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que, composto por um corpo-mente, aprende a reagir, a pensar e a sentir sempre              

numa inter-relação com o outro e consigo mesmo”. (SMOLKA & NOGUEIRA, 2011, p.             

23). Percebe-se que o ser é percebido como um todo e é impossível separar os               

elementos sociais, culturais e históricos que estão atrelados à vida do ser humano. As              

emoções, da mesma forma, não podem ser percebidas como elementos apenas de            

cunho corporal.  

O desenvolvimento da afetividade, portanto, depende basicamente de fatores         

orgânicos e sociais. Como exemplo cita-se um bebê recém-nascido que não consegue            

reagir de determinada forma (falar, pegar objetos, etc) e suas primeiras necessidades            

são de mostrar ao adulto reações para satisfazer suas necessidades. Seus movimentos            

expressam dor, bem estar, desconforto, o que imprime ao bebe uma grande            

expressividade. A emoção é o primeiro recurso de inserção no meio social, é o início da                

linguagem. Portanto, o desenvolvimento da afetividade é determinado primeiramente         

pelo fator orgânico e passa a ser influenciado pelo meio social. 

Wallon atribui ao movimento uma função fundamental na afetividade e na           

cognição. O teor expressivo que o movimento gera sobre o meio humano mobiliza as              

pessoas, motivo pelo qual a afetividade pode ser considerada a primeira função do             

movimento já no desenvolvimento infantil. (GALVÃO, 1995).  

As conquistas da criança no plano da coordenação e precisão do movimento            

podem aparecer também a partir dos jogos e brincadeiras que cada cultura            

proporciona. Isso permite que as crianças desenvolvam capacidades e habilidades no           

plano motor. A brincadeira é compreendida aqui como uma atividade sócio-cultural           

que vai proporcionar a experiência da infância. É uma atividade que a criança aprende              

através da interação com os adultos, com outras crianças, ou com crianças mais velhas.              

Por meio da brincadeira a criança se apropria dos conceitos e valores presentes na              

cultura que a cerca. As crianças recriam a realidade por meio dos diferentes papeis              

sociais que assumem e dos objetos que exploram. 

É importante ressaltar o fato de este documento trazer a contribuição de            

Vigostski e Wallon como principais pesquisadores da Perspectiva Histórico-Cultural da          

Educação, mas há de se enfatizar que a preocupação principal de ambos não era a de                

elaborar uma teoria do desenvolvimento infantil. Ambos se utilizaram da infância para            

poder explicar o comportamento humano geral. O estudo da criança se deu por conta              

delaestar no centro da do desenvolvimento cultural, pelo seu uso em relação aos             

instrumentos e do processo de desenvolvimento da fala humana. (REGO, 2009). 

Como já mencionado anteriormente, ‘o homem aprende a ser homem’ nas           

relações em sociedadeLeontiev (2004), e para apropriação de todas as qualidades           

humanas acumuladas histórico e socialmente pelas gerações que o antecederam o           

homem precisa de ações mediadas: a educação. Leontievafirma isso ao enfatizar que            

“o movimento da história só é, portanto, possível com a transmissão às novas gerações              

das aquisições da cultura humana, isto é com educação.” (2004, p.291) Será na             

mediação com outros homens e num processo de comunicação com eles que se dá a               

educação. 
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O homem não nasce dotado das aquisições históricas da humanidade. Resultando estas do             
desenvolvimento das gerações humanas, não são incorporadas nem        
nele, nem nas suas disposições naturais, mas no mundo que o rodeia,            
nas grandes obras da cultura humana. Só apropriando-se delas no          
decurso de sua vida ele adquire propriedades e faculdades         
verdadeiramente humanas. Este processo coloca-o, por assim dizer,        
aos ombros das gerações anteriores e eleva-o muito acima do mundo           
animal. (LEONTIEV, 2004, p.301) 

 
A educação é, portanto, o resultado de uma construção histórica e por meio             

dela que os homens conseguem se apropriar de conhecimentos. Vygotsky, ainda traz            
nos seus estudos contribuições acerca do nível de desenvolvimento de uma criança.            
Caracteriza esse nível de desenvolvimento como zona de desenvolvimento proximal          
(ZDP) definido como  

 
[...] aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação,              

funções que amadurecerão, mas que estão presentes em estado         
embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou         
“flores” do desenvolvimento, ao invés de frutos do desenvolvimento.         
(VIGOTSKI, 1989, p.97) 

 
O conceito de zona de desenvolvimento proximal é, desta forma, o que uma             

criança já consegue realizar com a ajuda de outras pessoas e que poderá mais adiante               

fazer sozinha. Cabe ressaltar que desenvolvimento e aprendizado são elementos          

diferentes, mas inter-relacionados desde que o ser humano nasce. Portanto, como           

aponta Aguiar & Frota (2003, p. 74-75) “a zona de desenvolvimento proximal            

constitui-se em situações de mediações onde entra em jogo a possibilidade de            

aprendizagem. Assim sendo elas estão intimamente ligadas à formação de conceitos”.           

São situações mediadas com indivíduos mais experientes e que nessa interação e            

vivência o indivíduo vivencia a possibilidade de aprendizagem. 

O meio é a fonte do desenvolvimento, é nele que crianças e adolescentes vão              

interagir com a cultura na qual estão inseridos, com os adultos e com outros pares. No                

meio também acontece a apropriação de signos e símbolos no individuo, e essa             

relação vai se ampliando estabelecendo modificações no desenvolvimento na medida          

em que se ampliam os processos de construção das funções psicológicas superiores            

(atenção voluntária, percepção, a memória e pensamento). O desenvolvimento se          

efetiva na medida em que na interação com o meio as conexões que se estabelecem               

superam funções psicológicas anteriores e dão um salto. Existe entre as funções            

psicológicas superiores um movimento que pode se dar em um avanço ou até mesmo              

em retrocessos, que afetam a forma e as ações das crianças e adolescentes nesse              

período.  

As idéias de Vigostski e Wallon fornecem informações e entendimentos nas           

diferentes fases de desenvolvimento do ser humano o que torna seus estudos uma             
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ferramenta para a educação. Os processos de aprendizado e desenvolvimento são           

abordados porém, apesar da psicologia não dar conta do processo complexo que é a              

educação “[...] possibilita uma maior adequação dos objetivos e métodos pedagógicos           

às possibilidades e necessidades infantis, favorecendo uma prática de melhor          

qualidade, tanto em seus resultados como em seu processo” GALVÃO, (1995, p.97).            

Apesar da complexidade do ato educativo, os estudos psicológicos podem ampliar o            

entendimento das características no plano afetivo e cognitivo por entender como se dá             

o desenvolvimento humano e as relações do aprendizado. É importante salientar ainda            

que “a abrangência de seu objeto de estudo sugere que a educação deve ter por meta                

não somente o desenvolvimento intelectual, mas a pessoa como um todo” GALVÃO,            

(1995, p.114). 

A contribuição de Vigostki para a educação, em linhas gerais, aponta que o             

conhecimento é umprocesso social e compartilhado, o professor é o ‘guia’, o mediador no              

processo de aprendizagem e o aluno é o sujeito que aprende com o outro. Wallon traz como                 

contribuição que o outro é parte da construção do conhecimento, por meio da interação com               

outras crianças. O professor não é o exclusivo responsável pela formação, e utiliza o              

movimento, o afeto e as emoções como elementos essenciais ao desenvolvimento do ser             

humano. 

 

3.2 Educação Libertadora - Paulo Freire 
 

“Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”.  

Paulo Freire 
 

A educação tem um papel decisivo no crescimento e desenvolvimento da           

cidadania, na visão de Paulo Freire , ela deve ser democrática edeve respeitar o             
14

sujeito educando como indivíduo que faz parte da história. A educação deveestar            

centrada em problemáticas da comunidade em que o homem vive com o objetivo de              

transformar a sociedade e o indivíduo por meio das relações sociais estabelecidas. São             

as práticas pedagógicas as responsáveis em fomentar no educando uma consciência           

crítica capaz de facilitar que ele efetive transformações sociais. 

Nos escritos de Paulo Freire (1979, 1987) percebe-se que o estudioso ressalta a             

importância e a necessidade de se entender a existência humana reconhecendo que o             

14Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), educador, filósofo e pedagogo brasileiro. “Sua prática didática           

fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma                

prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista              

e alienante: o educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não seguindo                

um já previamente construído; libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o              

rumo do seu aprendizado. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto              

para a escolarização como para a formação da consciência política”. (GIFALLI,2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
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homem é percebido como um sujeito histórico. É necessário considerar a realidade            

social na qual esse sujeito está inserido, as particularidades dessa realidade porque            

nada se dá de forma isolada do contexto social ao qual ele está inserido. Segundo               

Marques & Marques (2006), 

O homem e a mulher como seres sociais são capazes de agir, de             
representar sua ação e expressá-la de modo objetivado. No momento          
de criar e recriar a realidade procuram representá-la. No entanto, o           
discurso que os homens e as mulheres fazem da sua situação           
concreta é conflituoso, visto que o lugar que ocupam na sociedade           
também o é. Seus discursos são submetidos a pressões particulares          
de interesses de classes sociais. Dessa forma, as representações         
ideológicas são determinadas pelas estruturas das relações sociais.        
Marques & Marques (2006, p. 2). 

O movimento dialético dos seres humanos de se apropriarem da realidade           

objetiva passa pelas “relações pessoais e impessoais, corpóreas e incorpóreas” do           

sujeito na realidade em que vive e é baseado nas “relações que o homem trava no                

mundo com o mundo” (FREIRE, 1987, p.39). Esse pensamento revela o que o sujeito              

atua no mundo e com o mundo para se tornar capaz de pensar criticamente sobre               

asua realidade e transformá-la.  

A consciência crítica transforma o homem, somente com essa conscientização o           

homem se insere no processo histórico como sujeito. Paulo Freire entendia a educação             

como prática da liberdade e que ela somente poderia ocorrer a partir de “um ato de                

conhecimento, uma aproximação crítica da realidade” (FREIRE, 2005, p. 29). Que mais            

adiante levaria a conscientização e a criação de uma consciência crítica da realidade.  

Criar essa consciência crítica pressupõe que o sujeito ultrapasse a fase inicial            

espontânea. A Tomada de conscientização crítica [...] “implica, pois, que ultrapassemos           

a esfera espontânea de apreensão da realidade para chegarmos a uma esfera            

crítica[...]” (Freire, 2005, p.30)” ou seja, criar consciência da realidade para evoluir a             

ponto de criar a consciência crítica. A criação da consciência crítica se dá então a partir                

da mediação em relação ao sujeito e toda e qualquer ação educativa. 

Essa forma de pensar de Paulo Freire expressa que o ser humano ao agir, viver               

e atuar no mundo não pode ser neutro frente a valores e a própria história. Assumir                

uma postura e consciência crítica evita o que Freire chama de medo da liberdade,              

segundo ele o “medo da liberdade, de que necessariamente não tem consciência o seu              

portador, o faz ver o que não existe” (Freire, 1987, p.24). Portanto a neutralidade              

nesse sentido revela o medo e a ingenuidade diante da realidade sócio-historico            

constituída na qual esse sujeito está inserido. Estar no mundo pressupõe uma            

percepção de sujeito consciente e principalmente crítico, ao participar do mundo com            

essa prática de consciência crítica, exprime no homem o que Freire chama de ‘praxis              

libertadora’. 

Freire considera o homem como um “ser de práxis”, que é constituído a partir              

das relações estabelecidas por ele no meio sócio-cultural onde vive, e essa ‘praxis‘ se              
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manifesta na palavra e por meio dela. A palavra “práxis” expressa uma atividade             

reflexiva do sujeito sobre e sua realidade, ela revela o pensamento resultado da             

concretização do que o sujeito homem vive no seu cotidiano em sociedade. A             

linguagem (palavra) pode ser considerada um elemento de grande centralidade na           

educação proposta por Freire e é ‘práxis’. 

A concepção de educação que a pedagogia dialógica de Freire traz é a de que               

“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens             

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, 1987, p. 79). Ou seja,             

essa relação entre os homens e entre os homens e o mundo é indissociável. Por               

mundo Freire compreende a realidade social no qual o sujeito está inserido, espaço             

histórico que é mutável e onde acontece a opressão de classes e inúmeras             

contradições. 

Na realidade social se insere a sociedade, um espaço de múltiplas relações             

sociais criadas historicamente. A palavra, considerada ‘praxis’ é uma construção dessa           

relação entre os homens, em situação de vivência de suas vidas e desta forma criada               

historicamente. Numa dimensão relacional Poli (2007) sob o olhar de Freire, afirma            

que 

 

Sob este prisma, a palavra dita, expressa na fala de sujeitos humanos,            

cuja existência encontra-se circunstanciada historicamente, é, a um        

só tempo, material semiótico privilegiado do psiquismo, é conteúdo         

do psiquismo, é atividade psíquica gerada na e pela atividade vital           

humana; é consciência (forma superior de psiquismo) e é, por isso           

tudo, práxis, na medida em que desnuda ação e reflexão no ato que             

exprime plena de significado. (POLI, 2007, p. 114). 

 

 

A palavra é carregada de múltiplos elementos, alguns ideológicos inclusive, ela           

exprime todo um movimento dialético entre o homem e o meio, entre o homem e a                

sociedade, pelas condições históricas, sociais, culturais e econômicas. Fica claro que é            

por meio da linguagem que ocorre a interiorização de conteúdos históricos e            

culturalmente organizados e elaborados, ela permite que o homem se transforme           

dialeticamente. A comunicação e o diálogo são considerados elementos centrais e           

indispensáveis à socialização dos homens.  

A comunicação também é uma forma de cultura porque a forma como uma             

pessoa se comunica expressa a cultura e o contexto em que a pessoa vive. Isso fica                

claro ao focar na forma de falar, de vestir, hábitos alimentares, entre outros             

elementos, que podem revelar muito sobre o contexto sociocultural de qualquer           

indivíduo. A comunicação na visão de Rϋdiger (1988) 

 

[...]constitui um processo social primário, faz parte do que vem se           

convencionando chamar de conhecimento comum. As pessoas se        

comunicam e se entendem com as demais em termos que parecem           
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dispensar explicação, comprovam-se diariamente nos mais diversos       

campos da vida social. Ninguém precisa estudar ou fazer faculdade          

para comunicar-se com seus semelhantes (RÜDIGER, 1998, p.31). 

 

 

Todos os homens se comunicam o tempo inteiro, mesmo que a comunicação            

não aconteça de forma verbalizada é considerada um processo social primário porque            

a comunicação se dá mesmo sem a fala desde o nascimento do ser humano. Freire               

aborda em seus estudos uma comunicação dialógica. Para tanto é necessário definir            

diálogo, aqui explicitado como a comunicação entre duas pessoas, de maneira que            

ambas tenham direito a falar se entenderem que sim. Freire (2005) ainda traz a              

concepção de diálogo como 

 

[...] o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para          
designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os           
homens o transformam, o diálogo impõe-se como o caminho pelo          
qual os homens encontram seu significado enquanto homens; o         
diálogo é, pois, uma necessidade existencial (FREIRE, 2005, p.82 e          
83). 

 
 

O diálogo como forma de comunicação foi motivo de estudo de Freire por             

considerá-lo de extrema importância sob o prisma educacional, uma vez que seus            

estudos trazem importantes considerações para uma prática pedagógica        

libertadora.Uma educação libertadora era a proposta percebida por ele como um ato            

dialógico com base numa prática antropológica e ético-política.  

Percebe-se nas obras de Paulo Freireque seu o pensamento demonstra uma           

visão humanista e idealista. O autor valorizava odiálogo e a voz do homem na              

sociedade bem como a percepção de ser ele o principal agente da história e da sua                

própria história. Uma educação que transformasse o homem em um ser consciente e             

crítico era o objetivo dessa concepção porque só assim o homem se tornaria ativo nas               

transformações sociais 

Para este estudioso que centra essa construção na observância e interação            

entre o sujeito e o objeto, será nessa interação entre ambos, na reflexão, que se               

complexificará o funcionamento psicológico e serão elaborados conceitos. As práticas          

educativas devem ser baseadas em estimular a reflexão acerca da realidade, o sujeito             

deve ser capaz de criar hipóteses baseadas na compreensão crítica dessa realidade. O             

conhecimento é uma conscientização dessa realidade para posterior transformação         

dela.  

No pensamento de Paulo Freire a concepção de educação que defende é uma             

educação para a libertação 

 

Uma educação que, por ser educação, haveria de ser corajosa,          
propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo,           
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sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural          
da época de transição. Uma educação que lhe proporcionasse a          
reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que tivesse sua           
instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse       
poder, na explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua          
capacidade de opção. (FREIRE, 1989, p. 80-81). 

 

A educação para a libertação pressupõe considerações relativas ao diálogo, ela           

vai contra a “´pedagogia bancária”, e a dependência silenciosa do homem. Na            

educação bancária o professor é figura central que deposita o conhecimento nos            

educandos conduzindo os mesmos a uma memorização mecânica de conteúdos. Para           

Freire (1987)  

 

[...] na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos            
que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se            
funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da        
opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que          
chamados de alienação da ignorância, segundo a qual esta se          
encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, se           
mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe,          
enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez           
destas posições nega a educação e o conhecimento como processos          
de busca. (FREIRE, 1987, p. 58). 
 

 
Por outro lado, na educação proposta para a “liberdade”, professor e aluno,            

estabelecem diálogos contínuos, estabelecem uma relação no mesmo patamar,         

professor e aluno numa relação horizontal. O objetivo do professor é o de             

proporcionar ao educando uma mediação interativa para que este leia o mundo, reflita             

e interprete a sua existência e a sua realidade, suas ações no mundo para atuar na                

transformação delas, na relação sujeito/mundo. Na educação escolar, o foco nos           

conteúdos preocupação da educação bancária, dá vez ao foco no educando. Portanto,            

a educação libertadora leva em conta o nível de compreensão dos educandos e suas              

realidades, ou seja, foco no homem e nos seus processos de aprendizagem. A este              

respeito Gadotti (1996) complementa o explicitado afirmando que  

 

A educação problematizadora é fundada sobre a criatividade e estima          
uma ação e reflexão autênticas sobre a realidade e responde, assim, à            
vocação dos homens que só são autênticos quando se comprometem          
na transformação da realidade. Devido a essa relação dialética, a          
“educação para a libertação se constitui como um ato de saber, um ato             
de conhecer e um método de transformar a realidade que se procura            
conhecer (GADOTTI, 1996, p.721). 
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A educação libertadora tem uma abordagem dialógica em que o objetivo           

principal é o de permitir que o sujeito tenha condições de estabelecer diálogos             

internos e externos e assim terá nas mãos o poder de criticar e evoluir de um patamar                 

alienante e manipulatório para um patamar com uma postura questionadora e crítica            

capaz de atuar e transformar a sua realidade.  

Aos docentes Freire também exprime preocupação frente a algumas         

características consideradas primordiais a seu método.Gadotti (1996) consegue neste         

trecho sintetizar a idéia de Freire quanto a quem é o educador e o que é o ato de                   

educar. Nas palavras dele “O educador é aquele que emerge junto com os seus              

educandos desse mundo vivido de forma impessoal. Educar é tornar-se pessoa”.           

Gadotti (1996, p.6).  

O educador se constitui enquanto tal numa rede de vivências, ação-reflexão, e            

ampla apreensão e produção de saberes. Ao defender que o homem se humaniza nas              

interações com outros seres humanos em sociedade, cabe considerar que a educação            

formal também é constituidora do seres humanos, isso enquanto relações pedagógicas           

e guiadas por um pensamento democrático libertador. O ser humano é objeto central             

nesse processo que visa sua formação integral.  

Freire em seu legado aponta saberes considerados por ele como elementares           

na prática educativa. ECCO & NOGARO (2013) ao revisarem as obras de Freire             

constatam que,  

 

(...) a coerência, a reflexão, a simplicidade, a amorosidade, o diálogo,           
a convicção, a esperança, entre outras são virtudes necessárias ao          
educador na perspectiva de uma educação humanizadora; assim        
como, a solidariedade, a comunhão, a ética... são defesas enfáticas          
na pedagogia proposta por Paulo Freire ao referir-se à formação          
humana, à educação, pois educamo-nos um com o outro, em          
comum.ECCO & NOGARO (2013P. 11340) 

 
 

Esse pequeno trecho revela uma postura pedagógica em que o educador é um             

ser humano dotado de humildade, disposto a escutar, com respeito ao próximo,            

confiante e de postura crítica, questionadora. Ele tem a educação como um ato             

amoroso, uma prática que esteja voltada ao diálogo e com a intenção de educar para a                

liberdade. A escola deve ser o lugar que acolhe, de relações respeitosas e harmoniosas              

onde educador e educando estejam comprometidos com o ato de aprender. Torna-se            

necessário aprender a ser humano antes de tudo, porque a educação se faz durante a               

vida inteira. A escola é, então, composta de espaços onde docentes e alunos se              

encontram em múltiplas realidades e desenvolvem juntos aprendizagens significativas,         

isso porque ambos estão em constante aprendizado.  

O educador tem um compromisso sociopolítico, um dos papéis políticos do           

educador Scocuglia (2013, p.124) define como “[...] é contribuir com a força da             

especificidade de sua atuação pedagógica para transformar a escola conforme os           

interesses, as necessidades e os valores dos indivíduos, dos grupos e das classes que              
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fazem tal escola”. Ou seja, partir da especificidade cultural do local e dos indivíduos              

que fazem parte dali, acolher os interesses e necessidades, os valores e costumes,             

utilizar os conhecimentos já acumulados sem esquecer a dimensão política e social nas             

quais se insere o espaço e os indivíduos para que os educandos sintam-se parte              

daquele espaço.  

SCHRAM e CARVALHO (s/d, p.10) com relação a essa questão afirmam que é 

 
[...] necessária a ação de ensinar na exigência rigorosa,         

metódica, na exigência pela pesquisa, no respeito aos saberes dos          
educandos, na exigência de criticidade, de estética e de ética, na           
exigência do exemplo das palavras em atos, na exigência do risco,           
aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, na           
exigência de reflexão crítica sobre a prática, no reconhecimento e a           
assunção da identidade cultural, em que requisitava-se ensinar não         
11 como ato mecânico, de mera transmissão do conhecimento, mas          
ensinar como uma tarefa especificamente humana. Educação que        
Paulo Freire apresentou e viveu na intensidade de seu tempo. 
 
 

Sob o olhar dos estudos de Paulo Freire, o papel do professor é muito maior do                
que o de ensinar conteúdos. O trabalho do professor é o de ensinar a pensar, ensinar a                 
pesquisa, indagar, questionar, estimular à curiosidade, com constante diálogo.         
Marques e Marques (2006, p. 9), a este respeito expõem que  

 
 
Um verdadeiro ato educacional, para que alcance o seu objetivo de           
formar um cidadão autônomo, competente e crítico, não pode se          
limitar a uma simples relação de ensino-aprendizagem. É necessário         
ter vontade de incidir ou intervir no processo de aprendizagem do           
aluno, refletindo numa série de decisões de ordem pedagógica, que          
envolva todo o processo educativo desde a elaboração do currículo,          
até as práticas escolares da sala de aula. Assim, a atividade de            
ensino-aprendizagem é conjunta, articulada, e determinada pela       
interação entre os envolvidos e a partir do social.  

 

Por tudo visto, percebe-se que o legado de Paulo Freire segue por gerações e              

admitem uma infinidade de possíveis leituras. Ao ler suas obras é de fácil percepção as               

suas angústias frente ao ensino no tempo histórico em que foram escritas e a sua               

preocupação com uma perspectiva de futuro. A sociedade busca uma educação mais            

inclusiva e de forma a perceber o homem de forma integral. O ato educacional exige               

uma atitude do educador que revele o aspecto mais humano do sujeito, visto que é               

por meio da educação que o homem se torna homem. É premente a necessidade de o                

educador efetivar práticas pedagógicas voltadas para virtudes e princípios da          
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humanidade, só assim o homem se constitui enquanto sujeito crítico e transformador            

da sua história e da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA FLORIPA BAIRRO EDUCADOR 

4.1 Contextualização do Programa 
 
 

“A educação é a arma mais poderosa que 
você pode usar para mudar o mundo”. 

 Nelson Mandela 
 

 

Florianópolis  capital do estado de Santa Catarina, localizada na região Sul do      

Brasil, tem uma população de 492.977 habitantessegundo estimativas de 2018          

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município é considerado o          

 segundo mais populoso do estado e sua região metropolitana têm uma população          

estimada de 1 096 476 habitantes (IBGE, 2018).  

A cidade é considerada uma capital com altos índices de qualidade de vida, e é              

a capital brasileira com maior pontuação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),          

segundo as Nações Unidas (calculado pelo PNUD).  
15

Sob a gestão do Prefeito Gean Marques Loureiro, Florianópolis ganha ainda           

mais visibilidade com a implementação de um programa inovador: o Bairro Educador.            

15Atlas do Desenvolvimento Humano (29 de julho de 2013). «Ranking decrescente do IDH-M dos             
municípios do Brasil»http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/ (PDF). Programa das Nações      
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Consultado em 8 de julho de 2019.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Santa_Catarina_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana_de_Florian%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010.pdf
http://www.pnud.org.br/arquivos/ranking-idhm-2010.pdf
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/
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Segundo o prefeito ““Um dos principais programas a seremimplementados pelo         
16

Governo, é o Bairro Educador. Segundo ele, essa será “a grande ferramenta para             

combater a violência e estimular a integração entre bairro e comunidade escolar””. 

A afirmação do Prefeito faz jus ao que a teoria acerca do Bairro Educador              

exprime em que as diferentes experiências no Brasil, que já estão em andamento no              

país apontam que em que praticamente todos os programas/projetos de bairros           

educadores acontecem em bairros/ áreas de alta vulnerabilidade social, manifestada          

por baixos índices de desenvolvimento humano (IDH). Os programas já em andamento            

mostram que a qualidade de vida dos moradores da comunidade melhorou           

significativamente nesses locais. Isso se deve principalmente ao fato de que em um             

Bairro Educador a comunidade ser estimulada a produzir cultura uma vez que o             

programa incentiva os movimentos artísticos. Outro ponto de destaque é a           

consolidação do diálogo com a população que aumenta a comunicação e gera a             

formação política, numa conscientização de que a comunidade precisa fazer parte do            

processo numa dialogicidade constante. 

Questões já previstas pela Carta das Cidades Educadoras (CCE) preveema          

participação ativa da comunidade no programa Bairro Educador bem como a           

promoção por parte do município de atividades e vivências que promovam o diálogo e              

o senso de pertencimento do cidadão. E isso fica claro na Carta das Cidades              

Educadoras quando postulam que,  
 
A cidade educadora deverá fomentar a participação cidadã com uma perspectiva crítica e             

co-responsável. Para este efeito, o governo local deverá oferecer a          
informação necessária e promover, na transversalidade, as orientações e         
as actividades de formação em valores éticos e cívicos. Deverá estimular,           
ao mesmo, a participação cidadã no projectocolectivo a partir das          
instituições e organizações civis e sociais, tendo em conta as iniciativas           
privadas e outros modos de participação espontânea. (CCE, 2018, p. 5) 

 

O compromisso de um município ao implementar um programa Bairro          

Educador pressupõe nas entrelinhas os valores que encoraja, a qualidade de vida que             

oferta, e se conclui tornando-se “[...] objecto de reflexão e de participação, graças à              

utilização dos instrumentos necessários que permitam ajudar os indivíduos a crescer           

pessoal e coletivamente”. (CCE, 2018, p.6). 

O município de Florianópolisaoassumirumapostura de     

CidadeEducadoraobjetivapotencializar as condiçõesculturais e territoriais dos      

bairrosaocontribuir de forma significativa para o desenvolvimento integral das         

crianças, jovens e adultos da cidade. Por meio do programa Floripa Bairro Educador,             

Florianópolis pretende ampliar as vivências e repertórios educativos das comunidades          

atendidas pelo programa promovendo a articulação e o diálogo dos cidadãos bem            

como fortalecer as redes locais numa perspectivade educação de forma integral.  

16Câmara Municipal de Florianópolis. Mensagem do Prefeito é lida na Câmara. Disponível em:             
http://www.cmf.sc.gov.br/content/mensagem-do-prefeito-e-lida-na-camara, acesso em: 08/07/2019. 

http://www.cmf.sc.gov.br/content/mensagem-do-prefeito-e-lida-na-camara
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Para gestão e articulação do programa Bairro Educador, o Superintendente          

Guilherme GevaerdSilvestrin Pontes é o responsável por promover um modelo de           

gestão de parcerias onde a comunidade tem suas potencialidades fortalecidas e se            

torna a extensão do espaço educativo para além da escola. Da mesma forma ele              

articula o estabelecimento de parcerias com diferentes setores da sociedade          

(organizações sociais, comunidade, famílias, iniciativa privada, poder público e demais)          

para que unidos desenvolvam juntos um programa que promova uma educação           

permanente para os cidadãos da cidade.  

 

4.1 Caracterização do Programa 
 

 

“Faça da educação um processo contínuo e interminável.”  
Nido Qubein 

 

O Floripa Bairro Educador inicialmente vai abranger 16 bairros da cidade de            

Florianópolis, são eles: Monte Cristo, Mariquinha, Vila Aparecida, Estreito, Morro do           

Horácio, Serrinha, Morro da Penitenciária, Córrego Grande, Vargem do Bom Jesus,           

Ingleses, Monte Verde, Vargem Grande, Rio Tavares, Areias do Campeche, Barra da            

Lagoa e Rio Vermelho.  

Dois desses bairros terão sede própria da prefeitura: Monte Cristo e           

Mariquinha. O bairro Monte Cristo tem comosede um prédio da prefeitura, localizado            

a Rua Maria Salete Dutra, sem número, na comunidade Novo Horizonte. O programa             

de funcionamento deste bairro será de segunda a sexta-feira, onde serão           

desenvolvidas 10 oficinas, com duração mínima de duas hora/aula por dia cada uma,             

que acontecerão 2 vezes na semana. 

As oficinas previstas são atividades educacionais, esportivas, culturais,        

musicais, atividades educativas que envolvam culinária, capacitação para geração de          

renda, recreativas e atividades educativas que visem a promoção à saúde, sugeridas            

em conjunto pelas comunidades locais e indicadas pelo Superintendente do Bairro           

Educador. Cada oficina deverá atender pelo menos 10 crianças, adolescentes e jovens.            

Essas oficinas ocorrerão na própria sede, porém, poderão acontecer em outros locais            

do bairro, indicados pelo Superintendente do Bairro Educador. 

Na sede própria do Bairro educador Monte Cristo está previsto atendimento           

técnico com 1 assistente social (40 horas semanais), 1 psicólogo e 1 pedagogo (40              

horas semanais). Também estão previstos 2 educadores (um por turno), com a carga             

horária de 20 horas e um coordenador geral (40 horas) que ficará à disposição do               

espaço para auxiliar e coordenar as atividades do programa. Todo o mês está prevista              

a realização de um evento comunitário em parceria com todos envolvidos, com            

atividades de recreação, educação e congregação da comunidade. 

https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/nido-qubein/
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No bairro Mariquinha a sede no prédio da prefeitura, fica localizadana Rua            

Laura Caminha Meira, 276. Neste bairro as oficinas também ocorrerão na própria sede,             

porém, poderão acontecer em outros locais do bairro indicados pelo Superintendente           

do Bairro Educador. Estão previstas 6 oficinas semanais, sendo que cada oficina deverá             

ser realizada duas vezes na semana, com duração mínima de 2 horas de aula por dia,                

cada uma delas. Cada oficina deverá atender pelo menos 10 crianças, adolescentes e             

jovens e da mesma forma que na sede do Monte Cristo, todo mês está previsto um                

evento comunitário, em parceria com todos envolvidos, com atividades de recreação,           

educação e congregação da comunidade. 
Nos demais 14 bairrosas oficinas acontecerão em diferentes espaços no bairro,           

nos locais que fazem parte da rede de serviços locais, indicados pelo Superintendente             

do Bairro Educador. Em cada bairro, estão previstas quatro oficinas semanais, dentre            

as linguagens especificadas, em horários e locais definidos pelo Superintendente do           

Bairro Educador, sendo que cada oficina deverá ser realizada duas vezes na semana,             

com duração mínima de 2 horas de aula por dia, cada uma. Da mesma forma que nos                 

demais sedes cada oficina também deverá atender pelo menos 10 crianças,           

adolescentes e jovens.A cada dois meses, ocorrerá um evento comunitário, em cada            

um desses 14 bairros, em parceria com todos envolvidos de cada bairro, onde             

acontecerão atividades de recreação, educação e congregação da comunidade. 

Já está em andamento a chamada pública para seleção de uma Organização da             

Sociedade Civil (OSC) para, em parceria com o Município de Florianópolis, por meio da              

Secretaria Municipal de Educação (SME), prestar serviços educativos ao programa          

Bairro Educador. Essa Organização da Sociedade Civil (OSC) ficará encarregada de           

contratar os profissionais para as sedes bem como os responsáveis em ministrar as             

oficinas em cada bairro. As contratações de pessoal deverão ser prioritariamente de            

pessoas da comunidade local de cada bairro educador, desde que comprovem devida            

formação específica à função pleiteada. Haverá ainda uma estrutura de suporte onde            

cada bairro educador terá um valor específico para compra de materiais didáticos e             

matéria prima necessários para a realização das oficinasno bairro. Por fim           

acomunidade participará ativamente da escolha das atividades e dos materiais          

necessários a cada mês, o que será oficializado pelo superintendente do Bairro            

Educador, para providências por parte da OSC. 

 

4.2 O Bairro Educador na Legislação 
 

 

“A educação é um elemento importante na luta pelos direitos humanos.  
É o meio para ajudar os nossos filhos e as pessoas a descobrirem a sua 

identidade e, assim, aumentar o seu auto-respeito. 
 Educação é o nosso passaporte para o futuro, pois o amanhã 

só pertence ao povo que prepara o hoje.”  
Malcom X 
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Um Bairro Educador requer ações que a legislação que orienta as práticas            

educadoras dos cidadãos devem contemplar. De certa forma, ao analisar a           

documentação/legislação existente acerca das orientações para as Cidades Educadoras         

e um Bairro Educador,percebe-se que há uma série de proposições elaboradas a fim de              

orientar essas propostas.Optou-se trazer neste levantamento uma descrição deonde         

na legislação são previstas orientações legais que ajudam a definir o que os municípios              

pretendem para a educação continuada das crianças, jovens e adolescentes.  

Bons exemplos no território nacional e internacional podem ser vistos          

nas políticas voltadasà uma Cidade Educadora. Resultado da ampla mobilização das          

Cidades Educadoras do mundo todo que num movimento conjunto integrou as           

pessoas enquanto cidadãs de direitos para o favorecimento de aquisição de uma            

educação continuada a eles. O primeiro documento que garante a cidadania é a             

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que já no artigo 1º, traz como              

fundamentono inciso II- a cidadania, que corrobora com a Associação Internacional de            

Cidades Educadoras (AICE) quando afirma que lutam por uma “[...] concepção global            

da educação que impregna o conjunto da vida na cidade e abarca toda a cidadania”.               

(BELLOT, 2013, p. 21). 

Ainda na Constituição brasileira de 1988, mais especificamente na lei Federal n.            

10.257/2001 que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal           

queestabelece diretrizes gerais da política urbana denominada- Estatuto da Cidade;          

percebe-se que as ações e intenções de uma Cidade Educadora e um Bairro Educador              

coexistem num movimento voltado a comunidade integradasà legislação vigente.  

O capítulo IV – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE, o artigo 43 postula que              

para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados debates,           

audiências, iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de              

desenvolvimento urbano. O artigo 45 ainda no mesmo capítulo, traz que  

 
Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas incluirão obrigatória e            

significativa participação da população e de associações representativas        
dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle           
direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania.(Brasil, 2019,           
p.17). 

 
 

Este capítulo da Constituição de 1988, regulamentado na Lei 10.257/2001,          

abarca uns dos princípios de um Bairro Educador, especificamente no item da            

Tecnologia da Comunicação Comunitária. Essa tecnologia prevê que a comunicação          

comunitária identifique os arranjos educativos da localidade e fortaleça a          

comunicação. O cidadão consegue se perceber dentro da sua rede de relações e             

dentro do seu contexto, a comunicação será comunitária quando a comunidade           

participar ativamente; quando movida por um agente educador (Bairro Educador) se           

mobiliza e tem consciência participativa disposta à transformação do seu território. 

https://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/05/29/garantir-direitos-de-criancas-e-adolescentes-e-uma-tarefa-de-todo-o-territorio/
https://educacaointegral.org.br/marcos
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Outro documento que regulamenta processos educativos brasileiros é a LDB-          

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Já no ART. 1, traz a abrangência dos                

processos educativos, “[...] A educação abrange os processos formativos que se           

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de            

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas             

manifestações culturais”. (BRASIL, 2018, p. 8).As cidades educadoras também         

defendem que o processo educativo não pode acontecer exclusivamente pela escola,           

também não pode recair sobre ela a responsabilidade sozinha pela educação. O Bairro             

Educador propõeestratégias e instrumentos para a integração de unidades escolares e           

comunidade em geral com o intuito de articular ações formativas. 

Ainda na LDB, no TÍTULO II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, os               

seguintes incisos VIII, X, XI e XIII trazem itens na legislação que contemplam as Cidades               

Educadoras e o Bairro Educador. São eles: 

 
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de                 

ensino; 
 X – valorização da experiência extraescolar; 
 XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  
XIII – garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.(BRASIL, 2018, p. 9) 

 

Entre os incisos mencionados todos se relacionam a teoria e ao que se propõe              

um Bairro Educador e uma Cidade Educadora. A valorização da experiência           

extraescolar é um item fundamental já que um Bairro Educador articula essas ações             

para além do âmbito escolar junto das práticas sociais do item posterior a este inciso.  

O inciso XIII também está diretamente relacionado ás práticas de um Bairro            

Educador porque um dos princípios postulados pelos programas é garantir uma           

aprendizagem ao longo da vida toda para os cidadãos da comunidade. A gestão             

democrática também faz parte,uma vez que aEducomunicação é uma forma de           

comunicação com papel importante dentro da perspectiva do Bairro Educador. Esta           

forma de comunicação pensa as relações de ensino-aprendizagem a partir do diálogo            

entre os indivíduos envolvidos, num processo que vai promover o desenvolvimento do            

cidadão e torná-lo mais crítico. Isso vai promover o estabelecimento maior de diálogo             

entre os estudantes bem como favorecer a gestão democrática. 

Outra lei regulamentadora a Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990- que dispõe               

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências o ECA traz no                

ART. 4, referente ás crianças e adolescentes sem qualquer tipo de discriminação que,  

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,                 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à           
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à          
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à           
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990) (grifo nosso). 
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O presente artigo apresenta que é dever do poder público assegurar os direitos             

a educação, esporte, lazer e cultura e fortalecer a convivência comunitária, o que é              

previsto nos princípios e fundamentos de um Bairro Educador. Ainda no mesmo            

documento é possível perceber no capítulo IV- Do Direito à Educação, à Cultura, ao              

Esporte e ao Lazer, no Art. 59 “Os municípios, com apoio dos estados e da União,                

estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações           

culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude”; o que corrobora               

também com todo o movimento que envolve um Bairro Educador. 

Seguindo na análise da legislação outro documento pesquisado foi a Lei           

Complementar n. 546, de 12 de janeiro de 2016, que formaliza o Plano Municipal de               

Educação (PME). O plano tem como vigência 2015/2025, com vistas ao que está             

disposto na Emenda Constitucional n. 59, de 2009, no art. 214 da Constituição Federal              

e na Lei n.13.005, de 2014.No Artigo 2 que traz as diretrizes do (PME),  

 

Art. 2º São diretrizes do PME: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na              

erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em                  

que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 
VIII - estabelecimento de metade da aplicação de recursos públicos em educação como             

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento         
às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos profissionais da educação; e 
X - promoção dos princípios do respeito dos direitos humanos, à diversidade e à              

sustentabilidade socioambiental. (Grifo meu) FLORIANÓPOLIS, 2016,      
p. 13). 

 
 

Como apresentado nas diretrizes do PME questões ligadas a cidadania,          

promoção cultural e de direitos humanos, são questões diretamente ligadas ao           

enfoque que a teoria que fundamenta um Bairro Educador se propõe. Mais a diante no               

mesmo documento percebe-se que nas Metas 3 e 4 também emergem questões            

relacionadas a um Bairro Educador. São elas: 

 
5.3.1.16. Garantir espaço adequado para práticas esportivas, artísticas e culturais. 
5.4.1.25. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem          

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a            
participação das famílias e da sociedade na construção do sistema          
educacional inclusivo.(FLORIANÓPOLIS, p. 96 e 102) 
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Um Bairro Educador trabalha o potencial educativo de uma cidade e faz com             

que o município organize e promova ações múltiplas que envolvem uma           

intersetorialidadeestabelecendo parcerias entre o público e o privado com o objetivo           

principal do estabelecimento de uma cultura local que priorize a intencionalidade           

educadora. Contudo visto percebe-se que um Bairro Educador prioriza questões          

básicas de cidadania entre outras como já são almejadas pela legislação, isso tudo com              

o objetivo principal de ter a sua cidade como espaço de cultura e educação. 
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