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O Ginásio Experimental Carioca do Jacarezinho, da 3a Coordenadoria 

Regional de Educação (doravante, CRE), está situado próximo à favela do 

Jacarezinho, na cidade do Rio de Janeiro. A partir de 2012, transformou-se em um 

Ginásio Experimental Carioca (GEC) de período integral. Nele, os alunos entram às 

8h00 e saem às 16h00; para essa fusão, contudo, poucas mudanças em sua 

estrutura física foram feitas; inicialmente, apenas a cobertura da quadra de esportes. 

De acordo com o Censo Escolar/INEP 201455, a escola conta com 63 alunos no 7o 

ano, 65 no 8o ano e 87 no 9o ano, totalizando 215 alunos em período integral.   

A SME do Rio de Janeiro, em suas avaliações, considerou que a transição 

para a adolescência afetava diretamente a vida dos estudantes, fazendo com que 

eles perdessem grande parte ou até total interesse nos estudos. Sendo assim, a 

SME resolveu transformar as práticas educativas dos jovens do 7º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental, criando um projeto que tivesse como objetivo principal formar 

jovens autônomos, conscientes de seu papel na sociedade, ajudando-os a traçar 

projetos de vida. 

O projeto Ginásio Experimental Carioca surge em 2011, em parceria com o 

Instituto Trevo, Instituto Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e a SME do Rio 

de Janeiro, tendo como meta, por meio do ensino integral, a transformação de 

práticas educativas de alunos do 7o ao 9o ano do Ensino Fundamental. No momento, 

o projeto conta com mais de 25 escolas parceiras (GEC) coordenadas por diferentes 

CRE, mas, nos últimos anos, o projeto tem sido chamado apenas de Ginásio 

Carioca (GC), tirando a palavra experimental das escolas, juntamente com alguns 

benefícios, como horas de dedicação dos professores e baixa no orçamento para 

infraestrutura e materiais didáticos.  

O projeto inicial está embasado em três eixos – competência acadêmica, 

projeto de vida do aluno e educação para valores. 

 
Os ginásios contam com uso das novas tecnologias e de materiais 
didáticos estruturados por apostilas de conteúdo e exercícios. 
Nessas unidades, os alunos estudam em tempo integral, têm mais 
tempo de aulas de Português, Matemática, Ciências e Inglês, contam 
com salas temáticas, com professores em tempo integral e têm salas 

                                            
55  Disponível em: <http://www.qedu.org.br/escola/169547-0313006-escola-municipal-rio-de-janeiro/ 

censo-escolar?year=2014&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item=>. Acesso em: 
20 out. 2015. 
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de leitura com acervo atraente e adequado aos adolescentes 
(PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 06 out .2015)56. 

 

Nesse projeto, os alunos são inspirados a serem agentes transformadores da 

sua própria realidade de vida, da sua comunidade e da sociedade. Para tanto, eles 

criam um projeto de vida, acompanhado por professores que os auxiliam no 

processo de construção e os estimulam a assumir um papel autônomo e 

protagonista, de acordo com seus interesses.  

Os Ginásios Carioca também contam com disciplinas eletivas, que têm como 

objetivo estimular a criatividade dos estudantes por meio de atividades mais lúdicas; 

alguns ginásios oferecem uma estrutura vocacionada, com uma proposta curricular 

diferenciada, sendo eles o Ginásio Olímpico, o Ginásio das Artes e o Ginásio do 

Samba. 

Com o objetivo de expansão dessa prática, a SME criou o Projeto 

Ressonância. Nesse projeto, os professores envolvidos com um Ginásio Carioca 

compartilham todas as práticas de aprendizagem, em reuniões mensais com outros 

professores das escolas municipais da região. O objetivo é que esses professores 

possam replicar e implementar ideias que deram certo em suas aulas também nas 

escolas municipais que não se tornaram Ginásios Carioca.  

 

 

5.6.1 Comunidade e o entorno do contexto escolar III 
 

O GEC 3a CRE (RJ) está localizado na região do Jacarezinho, bairro da 

cidade do Rio de Janeiro, na Zona Norte da cidade, junto à via férrea. O Jacarezinho 

é uma das maiores favelas da cidade do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas das 

favelas da Rocinha e do Complexo do Alemão; a região é conhecida pelos altos 

índices de violência, principalmente relacionados ao consumo e ao tráfico de drogas.  

 
Figura 13. Bairro do Jacarezinho - Rio de Janeiro. 

                                            
56 Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=2285016>. Acesso em: 20 out. 

2015. 
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Disponível em: <http://www.rioonwatch.org/?p=8294>. Acesso em: 22 out. 2015. 

 
Embora possa ter sido predestinado que uma favela surgiria no 
Jacarezinho, devido à disponibilidade de empregos de fábrica, era 
inevitável que o seu poder e expansão fosse mantido. Eles foram 
principalmente devido à forte presença da indústria na área e a 
habilidade política dos habitantes. Alguns barracos espalhados 
podem ter sido construídos na década de 1920, mas os moradores 
insistem que a ocupação não começou até 1932. A característica 
central do Jacarezinho na época era uma grande casa de campo de 
propriedade de uma família Português. Frutas, legumes e cana 
cresceu nos campos. Na primeira década de ocupação, dez famílias 
migrantes corajosos se apropriaram sobre o Morro Azul (Blue Hill), 
assim chamado porque os trouxe felicidade. A ocupação do 
Jacarezinho ocorrido a partir do topo da colina para baixo. 
Curiosamente, hoje este processo está invertido, com espaço na 
planície se esgotando, muitos recém-chegados são forçados a subir 
a encosta para construir suas casas, assim como os fundadores da 
favela57 (PINO, 2001). 

 

Na década de 1950, Jacarezinho era intitulada como a favela número 1 do 

Rio de Janeiro. Hoje, a população estimada da favela é de 37.856 habitantes, 

                                            
57 Do original: “While it may have been predestined that a favela would arise in Jacarezinho, due to 

the availability of factory jobs, there was nothing inevitable about its staying-power and expansion. 
They were due primarily to the strong presence of industry in the area and the political savvy of the 
inhabitants. A few scattered shacks may have been built in the 1920s, but residents insist that 
occupation did not begin until 1932. The central feature of Jacarezinho back then was a large 
country house owned by a Portuguese family. Fruits, vegetables, and sugarcane grew in the fields. 
In the first decade of occupation, ten courageous migrant families staked out a claim on the Morro 
Azul (Blue Hill), so called because it brought them happiness. The occupation of Jacarezinho 
occurred from the top of the hill downward. Curiously, today this process is reversing itself, with 
space on the plain running out, many newcomers are forced to climb the hillside to build their homes, 
just like the founders of the favela” (PINO, 2001). 
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segundo dados de 2010, da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro58. O nome da 

favela foi escolhido a partir do diminutivo do rio que nasce no Maciço da Tijuca e que 

atravessa os bairros do Jacaré, Méier, Engenho Novo e Triagem; a favela também 

dá acesso à favela de Manguinhos. 

A região é servida de uma estação ferroviária da Supervia59, que passa por 

importantes eixos da cidade. Na comunidade, nasceram o ex-jogador de futebol, ex-

deputado federal e atual senador pelo PMDB, Romário (mandato 2015 a 2023) e o 

funkeiro MC Serginho. Jacarezinho também é conhecida por ter a escola de samba 

Unidos do Jacarezinho, que é parte integrante das escolas principais do carnaval da 

cidade. 

O processo de pacificação da favela do Jacarezinho ocorreu junto ao das 

favelas de Manguinhos, Mandela e Varginha, em 14 de Outubro de 2012, com a 

entrada de mais de dois mil homens das forças policiais e do Exército, com o apoio 

de 24 veículos blindados e de 7 aeronaves das Polícias Rodoviária Federal, Militar e 

da Civil60.  

A implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) iniciou-se com a 

ajuda de policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de 

Choque (BPChq), do 22o BPM (Maré) e do 3o BPM (Méier), reforçando a segurança 

do entorno e realizando blitz em todas as pessoas que entravam e saíam da 

comunidade. No dia 16 de Janeiro de 2013, a comunidade passou a ser atendida 

por uma UPP61. 

 

 

5.6.2 Estrutura de espaços do contexto escolar III 
 

                                            
58 Disponível em: <http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm>. Acesso em: 19 out. 

2015. 
59SuperVia é a empresa responsável pela malha ferroviária urbana de passageiros de concessão de 

50 anos que se iniciou em 1998 no Rio de Janeiro. 
60 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/10/sem-confronto-policia-do-rio-

domina-favelas-de-jacarezinho-e-manguinhos.html>. Acesso em: 19 out. 2105. 
61 Disponível em: <http://www.brazilmax.com/news.cfm/tborigem/pl_southcentral/id/3>. Acesso em: 19 

out 215. 
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Segundo dados do Censo Escolar 2014 INEP62 e juntamente com as nossas 

observações no período da pesquisa, o GEC 3a. CRE conta, em sua infraestrutura, 

com: 33 funcionários, água filtrada, alimentação fornecida para os alunos, lixo 

destinado à coleta periódica, acesso à Internet banda larga, sala de diretoria, sala de 

professores, laboratório de informática e de ciências, sala de artes, quadra de 

esportes pequena coberta, cozinha, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, 

refeitório, 23 computadores para os alunos e acesso por elevador para deficientes 

físicos. 

 

 

5.6.3 Estrutura pedagógica do contexto escolar III  
 

A estrutura pedagógica dos GEC está baseada na proposta de educação 

integral da SME do Rio de Janeiro. Esse projeto tem como base a discussão de que 

a) o sucesso do processo educativo depende da qualidade da articulação de 

indivíduos e equipamentos, b) a educação pode acontecer em todos os espaços de 

um território desde que haja intencionalidade e mediação, c) educar integralmente é 

reconhecer o ensino-aprendizagem como um processo dialógico. 

 
Para educar um indivíduo é preciso envolver e articular diversos 
outros indivíduos, tempos e espaços. Afinal, somos todos sujeitos 
completos, totais, com as mais diversas características, 
necessidades e possibilidades de aprendizagem ao longo da vida 
(Centro de Referências em Educação Integral)63 

 

Assim, o conceito de educação integral visa reconhecer todas as 

oportunidades educativas que vão além dos conteúdos compartimentados de um 

currículo tradicional, e passa a compreender que a vida é um grande percurso de 

aprendizado permanente e fluído.  

O currículo para os GEC apresenta mais ênfase em língua portuguesa, 

matemática, ciências e inglês, com a possibilidade de escolha de disciplinas eletivas 

temáticas, que podem ser oferecidas tanto por professores como por alunos. Para 

                                            
62 Disponível em: <http://www.qedu.org.br/escola/169547-0313006-escola-municipal-rio-de-janeiro/ce 

nso-escolar?year=2014&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item=>. Acesso em: 22 
out. 2015. 

63 Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/conceito>. Acesso em: 20 out. 2015. 
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melhor detalhamento, a escola apresenta uma figura (Cf. Figura 14) para explicar 

sua prática pedagógica. 

 
Figura 14. Prática Pedagógica GEC (RJ). 

 
Disponível em: <http://porvir.org/porfazer/ginasio-carioca-incentiva-jovens-ter-projeto-de-

vida/20130813>. Acesso em: 25 maio 2015. 
 

Os GEC podem ter uma estrutura temática como o GEC do Samba, o das 

Artes Visuais, localizados próximos de espaços culturais, como o Teatro Municipal, o 

MAR (Museu de Arte do Rio), ou o GEC Poliglota, que prioriza aulas de inglês, 

francês, espanhol e árabe etc.  

A formação dos docentes para o GEC é outro aspecto diferenciado; para ser 

professor do GEC, o docente precisa passar por uma série de formações de 

planejamento de aula, de práticas didáticas específicas, como matemática e 

português. Outro ponto importante é a própria gestão do tempo dentro da sala de 

aula, pois os docentes do GEC são polivalentes, uma vez que atuam em diferentes 

núcleos, como: matemática, ciências, português, história e geografia. Nos 

documentos orientadores, não é apresentada uma forma específica de avaliação. 
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A escola conta com um blog (cf. Figura 15) que, apesar da última atualização 

ter ocorrido em 2012, foi criado pelos alunos do 9o com o objetivo de divulgar 

atividades e experiências, projetos e realizações. 

 
Figura 15. GEC (RJ): Blog da Escola. 

 
Disponível em: <http://gecriodejeneiro.blogspot.co.uk/>. Acesso em: 21 ou.t 2015. 

 

Os resultados alcançados até o momento, apresentados pela Prefeitura do 

Rio de Janeiro, mostraram melhora nas notas dos alunos e diminuição da evasão 

escolar; o Ginásio Experimental Carioca elevou a nota no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) referente à cidade do Rio de Janeiro 

em 22% de 2009 para 201164 (de 3,6 para 4,4), colocando a capital fluminense entre 

as cinco melhores do país. 

 

 

5.7 Geração de dados 
 

Por observação dos contextos escolares mencionados, levantamos os dados 

para a análise desta pesquisa em busca de nosso objetivo geral de entender o todo 

arquitetônico social escolar das escolas escolhidas, buscando novos olhares na 

influência do todo arquitetônico, nas relações (posicionamentos) sociais, na 

mediação e nos discursos que insurgiram nesses campos, ou não. Para tanto, nos 

períodos de 2014, 2015 e 2016, observamos cada contexto por meio de visitas 

programadas, conversas por Skype com os professores, entrevistas, fotos, 
                                            
64Disponível em: <http://educacaointegral.org.br/experiencias/ginasios-que-contemplam-as-caracteris 

ticas-da-juventude-atual/>. Acesso em: 21 out. 2015. 
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questionários para coordenadores, alunos e professores, relatórios de observações, 

anotações de campo e levantamento de diversas documentações, necessárias para 

esta pesquisa. Nessa direção, seguimos as seguintes etapas:   

 

• Descrevemos e analisamos o Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada 

contexto escolar e suas vertentes; 

• Descrevemos e analisamos o local onde a escola se encontra, a comunidade 

(entorno) e a influência de seus participantes; 

• Descrevemos e analisamos, por meio de fotos, os espaços físicos oferecidos 

por todo o contexto escolar; 

• Descrevemos e analisamos, por meio de entrevistas e observações, a 

orientação pedagógica no espaço escolar;  

• Descrevemos e analisamos, por meio de entrevistas, o papel dos outros 

componentes da escola (direção, coordenação, etc.) 

• Descrevemos e analisamos, por meio de fotos, as produções verbo-visuais 

dos participantes em cada contexto escolar;  

• Descrevemos e analisamos, por meio de questionário e redação, a relação 

dos participantes com a sua escola, pais/responsáveis, amigos e perspectivas 

de futuro. 

Além disso, as seguintes questões foram perseguidas pelas análises que 

realizamos: 

 

1) Como as relações (posicionamentos) sociais e os artefatos de mediação 

constituem-se em um espaço social escolar específico e, assim, influenciam 

na formação da consciência dos membros e grupos envolvidos? 

 

2) Como o espaço social escolar e sua relação com um espaço físico distinto 

contribuem para diferentes possibilidades de relações (posicionamentos) 

sociais e artefatos mediadores?  

 

Para respondermos às perguntas propostas para esta pesquisa, 

apresentamos, inicialmente, a organização dos dados coletados, as razões para a 



ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA: A INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA 
NA ABORDAGEM SÓCIO, HISTÓRICA E CULTURAL 

________________ 

 130 

escolha do método e as possíveis ligações com as diferentes fontes de dados (cf. 

Quadro 4), na seção seguinte.    

 

 

5.8 Organização da coleta de dados 
 
Quadro 4. Organização da coleta de dados para a pesquisa. 

Fonte de Dados Detalhes da Coleta 
Razões para método de 

escolha e aspectos 
abordados 

Ligação com outras 
fontes de dados 

Documentos Projeto Político-
Pedagógico (PPP), 
materiais expostos pela 
escola, quadro de 
notícias, regras escolares 
e produções escritas 
pelos alunos 

Fácil de encontrar 
indicadores para as 
intenções das práticas 
pedagógicas do contexto 
escolar 

Entrevistas com a 
coordenação e 
professores (objetivos 
escolares e estrutura 
pedagógica) 

Fotografias Fotografias do espaço 
escolar e de atividades 
(aulas, apresentações, 
etc.) em andamento 

Entender a arquitetura 
física e social do contexto 
escolar (o espaço como um 
todo, suas instalações e 
posicionamentos sociais) 

Relações com as 
observações de aula, 
entrevistas e 
documentos 

Discussões e 
observações 
das aulas 

Gravações, descrições e 
notas da organização e 
orientação pedagógica 
das aulas 

Capturar as relações entre 
professores e alunos, 
conteúdo e suas relações 
sociais no todo escolar 

Ligação com todas as 
fontes de dados 

Coordenação Entrevista65 sobre o 
contexto escolar e suas 
práticas cotidianas 

Levantar dados sobre a 
estrutura e a ênfase do 
contexto escolar  

Documentos, 
fotografias, observação 
de aula 

Professores Questionário de 
entrevista66 sobre o 
pertencimento escolar do 
professor e suas práticas 
pedagógicas 

Acesso indireto para a 
prática (cultura) 
pedagógica do professor e 
sua relação com o contexto 
escolar 

Documentos, 
entrevistas e 
fotografias 

Alunos Questionário67 sobre 
pertencimento escolar e 
redação sobre família, 
escola, amigos e 
perspectivas de futuro  

Entender as relações 
sociais entre aluno, escola, 
amigos, família e como 
cidadão na sociedade 

Documentos, 
entrevistas e 
fotografias 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Embasados nas lentes teóricas apresentadas nas seções anteriores, em 

consonância ainda com o posicionamento metodológico que adotamos para esta 

pesquisa, apresentamos, a partir dos quadros descritivos (cf. quadros descritivos 05, 

                                            
65 Cf. Apêndice I. 
66 Cf. Apêndice II. 
67 Cf. Apêndice III. 
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06, 07 e 08), as categorias de análises usadas para cada contexto escolar. Para 

tanto, partimos de uma análise da estrutura organizacional (valores externos e 

internos de Classificação e Enquadramento), juntamente com as observações das 

práticas pedagógicas e dos enunciados verbo-visuais de cada contexto escolar.  

 

 

5.9 Categorias de análises para os símbolos externos: comunidade 
escolar e seu entorno  

 

Quadro 5. Símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno. 

Sí
m

bo
lo

s 
ex

te
rn

os
: c

om
un

id
ad

e 
es

co
la

r e
 s

eu
 e

nt
or

no
  

Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o 
entorno	
Indicadores de 
Classificação C+ C+/- C- 

Área externa do 
espaço escolar 

símbolos visuais externos 
que indicam o tipo de 
atividade que acontece no 
lugar 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
de C+ e C- se 
encaixam outros 
não - especificar 

não há indicação ou 
símbolos externos que 
demonstram que tipo de 
atividade  acontece no 
lugar 

Comunidade 
escolar e seu 
entorno 

símbolos ou conteúdos 
não expressam a 
comunidade escolar e seu 
entorno / símbolos não 
expressam a cultura 
domiciliar/ aspectos da 
cultura domiciliar não 
aparecem ou são 
discutidos  em cartazes 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
de C+ e C- se 
encaixam outros 
não - especificar 

símbolos ou conteúdos 
expressam a 
comunidade escolar e 
seu entorno / símbolos 
expressam a cultura 
domiciliar / aspectos da 
cultura domiciliar 
aparecem ou são 
discutidos em cartazes 
 

Indicadores de 
Enquadramento E+ E+/- E- 

Envolvimento 
dos pais/ 
responsáveis 

não existe uma APM 
(Associação de Pais e 
Mestres), os pais/ 
responsáveis não 
participam da construção 
do currículo ou de outras 
decisões da escola 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
de E+ e E-  se 
encaixam outros 
não - especificar 
 

existe uma APM 
(Associação de Pais e 
Mestres), os pais/ 
responsáveis participam 
da construção do 
currículo ou de outras 
decisões da escola 
 

Envolvimento 
dos 
professores/ 
educadores e 
agentes 
externos 

professores/ 
educadores não 
influenciam na construção 
do currículo ou no Projeto 
Político-Pedagógico 
(PPP) / não há 
participação de agentes 
externos para a 
construção das diretrizes 
escolares 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
de E+ e E-  se 
encaixam outros 
não - especificar 
 
 
 

professores/ educadores 
influenciam na 
construção do currículo e 
no Projeto Político-
Pedagógico (PPP) / há 
participação de agentes 
externos para a 
construção das diretrizes 
escolares   
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 



ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA: A INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA 
NA ABORDAGEM SÓCIO, HISTÓRICA E CULTURAL 

________________ 

 132 

 

5.10 Categoria de análises para os símbolos internos: organização e 
orientação pedagógica 

 

Quadro 6. Símbolos internos: organização e orientação pedagógica. 

Sí
m

bo
lo

s 
in

te
rn

os
: o

rg
an

iz
aç

ão
 e

 o
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
Classificação C+ C+/- C- 

Organização e 
planejamento da 
aula 

as aulas têm um foco 
conteudista baseadas 
em disciplinas 
escolares tradicionais 
(português, 
matemática, inglês, 
história etc.) 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados 
em C+ e C- se 
encaixam outros 
não - especificar 
 

os conteúdos estão 
integrados 
interdisciplinarmente e 
baseados em habilidades 
e/ou competências   
 

Indicadores de 
Enquadramento E+ E+/- E- 

Orientação 
pedagógica do 
planejamento da 
aula 

as aulas são todas 
expositivas de um para 
muitos, o plano de aula 
não é flexível, ou seja, 
não sofre alterações no 
decorrer da aula, o 
conteúdo é controlado 
pelo transmissor 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados 
em E+ e E-  se 
encaixam outros 
não - especificar 
 

as aulas são colaborativas 
e há participação entre 
todos envolvidos, o plano 
de aula é flexível e 
construído com a 
participação e 
conhecimentos prévios do 
grupo 

Organização da sala de aula 
Indicadores de 
Classificação C+ C+/- C- 

Organização dos 
agrupamentos das 
salas de aula 
(Prática 
Instrucional - 
Contexto) 

os alunos são 
agrupados por idade 
e/ou nível de estágios 
de desenvolvimento e 
todos fazem as 
mesmas tarefas 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados 
em C+ e C-  se 
encaixam outros 
não - especificar 

os alunos trabalham em 
grupos ou individualmente 
e fazem atividades 
diferentes de acordo com 
suas necessidades 

Organização do 
espaço na sala de 
aula (Prática 
Instrucional - 
Contexto) 

as carteiras são 
enfileiradas e não 
mudam nas diferentes 
atividades propostas 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados 
em C+ e C-  se 
encaixam outros 
não - especificar 

as carteiras são alteradas 
de acordo com as 
necessidades dos 
professores (estações, 
semicírculo, duplas etc.)  

Indicadores de 
Enquadramento E+ E+/- E- 

Orientação e 
avaliação dos 
conteúdos 
trabalhados em 
sala (Prática 
Instrucional 
planejamento) 

o professor controla a 
sequência dos 
conteúdos a serem 
aprendidos, critérios de 
escolha,  avaliações e 
o ritmo do grupo 

alguns dos 
parâmetros em 
E+ e E- 
apresentados  
se encaixam 
outros não - 
especificar 

os alunos controlam a 
seleção das atividades,  
interferem no conteúdo, 
sequência e ritmo de 
acordo com suas 
necessidades 
 

Indicadores de 
Enquadramento E+ E+/- E- 

Comportamento 
social (relação 
hierárquica) na 
sala de aula 

o comportamento 
social está diretamente 
relacionado a relação 
hierárquica do 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados 
em E+ e E-  se 

o comportamento social 
está diretamente ligado às 
necessidades 
aprendizagem do grupo, 
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(Prática 
Reguladora) 

professor,  o professor 
define qual é o 
comportamento social 
desejável em sala de 
aula 

encaixam outros 
não - especificar 
 
 
 

não há um controle direto 
do professor sobre as 
regras sociais  
 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

 

5.11 Categorias de análises para os símbolos internos: organização dos 
espaços de ensino-aprendizagem 

 
Quadro 7. Símbolos internos: Organização dos espaços de ensino-aprendizagem. 

Sí
m

bo
lo

s 
in

te
rn

os
: o

rg
an

iz
aç

ão
 d

os
 e

sp
aç

os
 d

e 
en

si
no

-a
pr

en
di

za
ge

m
  Organização dos espaços de ensino-aprendizagem 

Indicadores de 
Classificação C+ C+/- C- 

Demarcação dos 
espaços de 
ensino- 
prendizagem 

os espaços de 
ensino-
aprendizagem estão 
demarcados por 
áreas distintas (sala 
de aula, quadra de 
esportes, laboratório 
etc.) 

alguns dos parâmetros 
apresentados em C+ e 
C- se encaixam outros 
não - especificar 

os espaços de ensino- 
aprendizagem não 
estão demarcados por 
áreas distintas  

Integração e 
flexibilidade dos 
espaços de 
ensino- 
aprendizagem 

não há integração e 
flexibilidade de usos 
diferentes espaços 
da escola durante a 
aula (ex. laboratório 
de informática e sala 
de aula) 

alguns dos parâmetros 
apresentados em C+ e 
C- se encaixam outros 
não - especificar 

diferentes espaços da 
escola são integrados 
ou flexibilizados para 
os alunos durante a 
aula 

Visibilidade nos 
espaços de 
ensino-
aprendizagem 

alunos e professores 
raramente podem 
ser observados nos 
espaços de 
aprendizagem 

alguns dos parâmetros 
apresentados em C+ e 
C- se encaixam outros 
não - especificar 

alunos e professores 
podem ser observados 
nos diferentes 
espaços de 
aprendizagem 

Integração dos 
espaços entre 
professores, 
coordenação/ 
direção e alunos  

os espaços são 
separados 
hierarquicamente: 
direção, 
coordenação, 
professores e alunos 

alguns dos parâmetros 
apresentados em C+ e 
C- se encaixam outros 
não - especificar  

os espaços são 
integrados entre 
direção, coordenação, 
professores e alunos  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 
 

 

 

5.12 Categorias de análises para os símbolos internos: enunciados 
verbo-visuais do contexto escolar  
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Quadro 8. Símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto escolar. 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório e interação com os 
participantes (discurso regulador) 
Indicadores de 
Enquadramento E+ E+/- E- 

Regras verbo-
visuais nos 
diferentes 
espaços 

regras nos quadros de 
avisos, panfletos e 
cartazes discutem os 
comportamentos sociais 
esperados, definidos pela 
escola, nos espaços 
escolar 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
E+ e E- se 
encaixam outros 
não - especificar 

poucas regras verbo-
visuais expressas de 
formas figurativas, 
implícitas apresentadas 
como produtos da 
cultura escolar 

Produção dos 
alunos expostos  
nos espaços  

os trabalhos expostos dos 
alunos não fazem usos de 
metalinguagem ou de 
recursos linguísticos de 
uso dos participantes, mas 
apresentam apenas 
resultados conteudista das 
disciplinas escolares  

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
E+ e E- se 
encaixam outros 
não - especificar 

trabalhos expostos 
fazem usos de 
metalinguagem, 
linguagens verbo-visuais 
presentes no cotidiano 
dos seus participantes  

Construção de 
repertório crítico 
cultural  

trabalhos, panfletos, 
quadros não focam nos 
discursos ou práticas 
sociais discursivas da 
comunidade escolar e seu 
entorno, mas apenas nas 
questões culturais globais 
do contexto escolar 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
E+ e E- se 
encaixam outros 
não - especificar  

trabalhos, panfletos, 
quadros focam nas 
práticas discursivas  da 
comunidade escolar e 
seu entorno, nas 
necessidades locais e 
globais do contexto dos 
seus participantes 

Interação com 
os participantes 
no contexto 
escolar  

a interação com os 
participantes nos espaços 
escolar inclui 
explicitamente enunciados 
verbo-visuais produtos da 
cultura tradicional escolar 

alguns dos 
parâmetros 
apresentados em 
E+ e E- se 
encaixam outros 
não - especificar  

a interação com os 
participantes nos 
espaços se dá por meio 
de diferentes recursos 
de enunciados verbo-
visuais produtos do 
cotidiano dos alunos 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

Os dados coletados foram organizados e analisados a partir das categorias 

apresentadas nos quadros descritivos 05, 06, 07 e 08. A organização dos dados 

pode ser observada, em detalhes, nos Apêndices V - A1, A2, A3 e A4 para o 

contexto escolar I, Apêndices VI - B1, B2, B3 e B4 para o contexto escolar II e 

Apêndices VII - C1, C2, C3 e C4 para contexto escolar III. Na seção 06, a seguir, 

iniciamos as análises dos contextos escolares escolhidos para esta pesquisa. 



 

6     ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
________________ 

 

Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria 
de seu desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A 
lógica da consciência é a lógica da comunicação ideológica, 
da interação semiótica de um grupo social. Se privarmos a 
consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não 
sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante, etc. 
constituem seu único abrigo. Fora desse material, há apenas 
o simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, 
desprovido do sentido que os signos lhe conferem 
(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1997, p.35-36). 

 

 

Neste capítulo apresentamos as análises de cada contexto escolar (I, II e III) 

buscando, por meio dos dados levantados durante nossa pesquisa, entender a 

arquitetônica social escolar de cada contexto, suas relações de poder e controle nos 

espaços, artefatos e discursos. 

Na esteira do que já discutimos teoricamente, um espaço social escolar é 

construído ou produzido, na perspectiva de Lefebvre (1991), a partir de uma relação 

tênue entre mediações implícitas e explícitas, apesar de sabermos que essas 

relações alteram-se, dependendo da intenção do uso, mais reflexivo ou não, tal 

como apresentado por Gillespie e Zittoun (2010). Ainda assim, pontuamos que a 

produção de um espaço social escolar se dá por meio das relações de poder e 

controle, de artefatos culturais, de atos semióticos, de práticas sociais humanas que 

são geradoras de discursos, de intenções, de mediações semióticas, de 

posicionamentos sociais que alteram, criam, produzem um contexto social escolar 

específico.  

Em nossas análises, apresentadas neste capítulo, buscamos entender cada 

contexto social escolar por meio dos símbolos internos e externos de sua 

comunidade escolar e entorno, de suas orientações pedagógicas, de sua 

organização de espaços e de seus enunciados verbo-visuais68, com o objetivo de 

responder às perguntas norteadoras apresentadas no início deste trabalho, que 

foram: 1) Como as relações (posicionamentos) sociais e os artefatos de mediação 

                                            
68 Ver categorias de análises definidas para esta pesquisa no capítulo metodológico (Cf. Quadros 5, 6, 

7 e 8). 
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constituem-se em um espaço social escolar específico e, assim, influenciam na 

formação da consciência dos membros e grupos envolvidos? 2) Como o espaço 

social escolar e sua relação com um espaço físico distinto contribuem para 

diferentes possibilidades de relações (posicionamentos) sociais e artefatos 

mediadores?   

Para isso, partimos das ferramentas de Classificação e Enquadramento, de 

Bernstein (2003 [1990], 1993, 2000 [1996]), juntamente com a discussão dos usos 

de ferramentas e signos de Vygotsky (1978), expandidos para os conceitos de 

mediações implícitas e explícitas de Wertsch (2007), Gillespie e Zittoun (2010), 

Daniels (2008, 2015) e Hasan (2002, 2005, 2012); e os desdobramentos de forma 

arquitetônica de Bakhtin (2003a [1952-53/1979], 2010 [1924]) – que nos levou a 

entender que um espaço social escolar pode ser constituído de trocas e de 

intenções dentro de uma arquitetônica específica de fala, de discursos, de controle, 

de poder, de semioses, de consciência, de internalizações que moldam ou alteram o 

nosso discurso interno.  

Na perspectiva bernsteiniana, poder e controle devem ser analiticamente 

distinguidos e observados em diferentes níveis de uma análise. De acordo com essa 

premissa, poder e controle estão sistematicamente correlacionados: as relações de 

poder criam, legitimam e reproduzem fronteiras entre as diferentes categorias de 

grupos, gênero, classe, raça, discurso e agentes. O poder, nesse viés, sempre opera 

para produzir “deslocamentos e demarcações” nos espaços sociais (BERNSTEIN, 

2000 [1996], p.5). Desse modo, em nossas análises primárias buscamos uma 

relação de sentidos, primeiro relacionado à prioridade de significados dentro de cada 

contexto social escolar; e segundo, ao poder dado ao falante como consequência 

dos significados selecionados. 

Baseados no conceito de Classificação, examinamos as relações de poder 

entre as categorias “que estão entre as agências, entre os agentes, entre os 

discursos ou entre as práticas” (BERNSTEIN, 2000 [1996], p.6); e pelo conceito de 

Enquadramento, as seleções das “formas de comunicação, na sequência (o que 

vem primeiro e o que vem depois), ritmo de aquisição, critério e controle da base 

social, o qual faz a transmissão possível” BERNSTEIN, 2000 [1996], p.13). Em 

seguida, buscamos entender o que emergiu de cada contexto social escolar e 

comparamos com os resultados coletados dos envolvidos. 
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Nos debruçamos nas análises de cada contexto social escolar e em seus 

possíveis desdobramentos, com o objetivo de responder as perguntas norteadoras 

desta tese de doutorado.  

 

 

6.1 Símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – contextos I, 
II e II  

 

Para o contexto escolar I 69 , ao analisarmos os símbolos externos: 

comunidade escolar e seu entorno70, constatamos que a escola está situada em 

uma grande área verde em um bairro residencial. Ao passar pela rua, encontramos 

no muro os valores orientadores da instituição (afetividade, honestidade, respeito e 

responsabilidade, e solidariedade) e o logo do projeto. Por toda a área externa, não 

há indicações ou símbolos visuais que indiquem que tipo de atividade acontece 

naquele espaço (cf. Figura 16).  

  

                                            
69  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto I, Apêndice V – 
A1.   

70 Ver categorias de análises Quadro 5 – símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – 
capítulo metodológico. 
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Figura 16. Contexto escolar I – símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – 
área externa do espaço escolar. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Nesse sentido, a área externa do contexto escolar I foi classificada como 

fraca (C-), por não apresentar símbolos visuais bem definidos. Como já 

mencionamos anteriormente, na perspectiva de Bernstein (2000 [1996]), é na 

Classificação que entendemos a natureza de um espaço, sua estratificação, suas 

identidades, suas vozes, para, assim, entendermos como essas classificações 

formam a consciência em um processo de ensino-aprendizagem. A área externa do 

contexto escolar I propõe uma releitura do que conhecemos tradicionalmente como 

escola, constituída por muros com um prédio de vários andares, salas, portões e 

grades.  

Para as questões da comunidade e seu entorno, buscamos, no espaço 

escolar, encontrar símbolos ou conteúdos que expressassem a cultura domiciliar (cf. 

Figura 17). O contexto I recebe alunos de bairros carentes mais afastados, que são 

buscados de ônibus. São filhos de pais trabalhadores da região, como já 

descrevemos detalhadamente em nosso capitulo metodológico. No período de 

realização desta pesquisa, observamos que as questões de valores e cultura 
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domiciliar são discutidas, por meio de projetos combinados com todos os envolvidos. 

Há representantes das famílias de cada núcleo de projeto para atividades culturais 

ou socioeconômicas locais; normalmente, é eleito um representante da comunidade 

dos alunos, agente externo, para auxiliá-los nos projetos, no que concerne às 

necessidades de sua comunidade e do entorno onde moram os alunos.   

 
Figura 17. Contexto escolar I – símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – 
comunidade escolar e seu entorno. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Para a questão da comunidade escolar e seu entorno, entendemos que o 

contexto escolar I está também classificado como fraco (C-), uma vez que o espaço 

busca, por meio de um agente externo, representante da comunidade, como 

pais/responsáveis de alunos envolvidos no projeto, ex-alunos, moradores do bairro, 

criar trabalhos e projetos com os alunos. Para a questão da cultura domiciliar, 

observamos, por inúmeros momentos, discussões sobre o que fazem em casa e o 

que fazem na escola, os combinados de casa e os da escola. Ou seja, as regras 

estabelecidas no espaço social escolar são trabalhadas com todos os envolvidos; os 

alunos entendem que estão em outro espaço social e que essas regras, criadas por 

eles mesmos, devem ser seguidas.  

O contexto escolar I conta com uma associação de pais/responsáveis que 

trabalham ativamente na construção do projeto pedagógico escolar. O envolvimento 
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dos pais/responsáveis se dá por meio de adesão ao projeto pedagógico e de 

participação em tudo que envolve questões escolares, pedagógicas e financeiras do 

projeto. Outra forma de criar uma aproximação dos pais ao projeto é por meio de 

oficinas de tricô, crochê, dança, horta, contação de histórias, entre outras.  

 
As famílias que escolhem a Escola Projeto Âncora e adotam o seu 
Projeto Pedagógico, comprometendo-se a defendê-lo e a promovê-lo, 
são a fonte principal de legitimação do próprio Projeto e de regulação 
da estrutura organizacional que dele decorre. O Regimento Interno 
reconhece aos seus representantes uma participação determinante 
nos processos de tomada de todas as decisões com impacto 
estratégico no futuro do Projeto e da Escola (PROPOSTA 
PEDAGÓGICA, 2013, p.5). 

 

O pais/responsáveis também se voluntariam para contribuir na orientação dos 

educandos nos espaços de aprendizagem, auxiliando nos horários das refeições e 

na organização de diferentes eventos. Assim, observamos que para a categoria de 

símbolos externos – envolvimento dos pais/responsáveis –, o Enquadramento é 

fraco (E-) para o contexto escolar I, devido à integração e à busca de participação 

dos pais no projeto escolar como um todo, envolvendo ações nas tomadas de 

decisões políticas e pedagógicas da escola e no acompanhamento do processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos.  

O Enquadramento, na perspectiva de Bernstein (2000 [1996]), tem o seu 

cerne em entender o controle das relações dentro de um determinado contexto: 

quem controla o quê e como se estabelecem os critérios da base social de um 

determinado grupo. Em um Enquadramento fraco, o aluno tem maior controle sobre 

a comunicação e sobre o seu posicionamento social no espaço escolar. Posto isto, 

devido à participação de diferentes agentes (pais, educandos, líder da comunidade) 

nas tomadas de decisões desse contexto, podemos considerar como fraco o 

Enquadramento, para essa questão. 

A mesma base ou orientação social pode ser observada na última categoria 

de símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno, no quesito de 

envolvimento dos professores/educadores e agentes externos, quando a escola 

propõe que:  

 
27- O educador é, essencialmente, um mediador de educação, na 
medida em que é chamado a participar na concretização do Projeto 
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Pedagógico da Escola, a coorientar o percurso educativo de cada 
educando e a apoiar os seus processos de aprendizagem. 
28- A formação inicial e continuada dos educadores deve acontecer 
em contexto de trabalho, articulando-se a Escola, para esse efeito, 
com outras instituições. 
29- Os educadores da Escola Projeto Âncora são solidariamente 
responsáveis por todas as decisões tomadas e devem adaptar-se às 
características do Projeto Pedagógico, sendo avaliados 
periodicamente em função da carta de Princípios e Perfil do 
Educador anexos a este documento. (PROPOSTA PEDAGÓGICA, 
2013, p.4). 

 

Em nossas visitas, observamos que educadores e tutores do projeto 

contribuem ativamente no projeto, nas deliberações, em todas as discussões do 

projeto Âncora. O projeto também conta com profissionais externos como voluntários 

de outras escolas nacionais e internacionais que participam e colaboram para o 

funcionamento e implementação da proposta pedagógica escolar. Dessa forma, 

também é denominado como fraco (E-) o Enquadramento para essa categoria. 

Uma vez Classificado e Enquadrado o contexto quanto às relações de poder 

e controle para os símbolos externos, comunidade escolar e seu entorno, buscamos 

aqui uma discussão sobre a forma arquitetônica de realização para o contexto 

escolar I, baseada nas descrições apresentadas acima. Como já pontuamos em 

nosso capítulo teórico, as formas arquitetônicas são as formas dos valores morais e 

físico, de vida particular, social e histórica, são as formas de existência estética na 

sua singularidade.  

Nessa ótica, podemos inferir que o contexto escolar I busca, por meio de um 

espaço escolar que privilegia o verde e de um espaço físico amplo, oferecer uma 

variedade de espaços sociais para os alunos transitarem, como o circo, a sala de 

ateliê, a quadra etc.  

Nesse contexto, ainda com o envolvimento da comunidade escolar, dos 

pais/responsáveis, professores e agentes externos, podemos inferir que as posições 

dialógicas e valorativas nesse espaço buscam por planos mais horizontais. Ou seja, 

uma forma arquitetônica de realização de artefatos mediadores de maior flexibilidade 

de interação e de liberdade nas relações sociais entre os seus envolvidos. 
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Para o contexto escolar II 71 , ao analisarmos os mesmos símbolos, 

observamos que a escola está situada em um bairro residencial. A parte externa do 

prédio é característica de uma escola pública brasileira, entretanto, com uma 

excessiva quantidade de grades e cadeados. Quando chegamos ao bairro, ficou 

claro que era um espaço escolar público, principalmente devido à pintura das 

fachadas (azul e branco), cores da Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio 

de Janeiro, e pelo logo da prefeitura hasteado na entrada principal da escola (cf. 

Figura 18). 

 
Figura 18. Contexto escolar II – símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – 
área externa. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Para a categoria da área externa, denominamos esse espaço escolar como 

forte (C+), uma vez que os símbolos visuais externos indicam o tipo de atividade que 

acontece no lugar. Retomamos que é pelos princípios Classificatórios, na 

perspectiva de Bernstein (2000 [1996]), que a natureza de um espaço é construída, 

estratificada, distribuída, localizada; nesses espaços, as relações de poder são 

                                            
71  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto II, Apêndice VI – 
B1.   
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traduzidas pelos princípios de Classificação, que estabelecem uma ordem social de 

trabalho, de identidades e de vozes.  

Nesse sentido, buscamos entender que símbolos ou conteúdos nos 

expositores expressavam a comunidade escolar e seu entorno. Como já detalhamos 

no capítulo metodológico, no subcapítulo - Construindo o contexto social escolar II, a 

comunidade do entorno da escola é de classe média, o bairro é tranquilo e próximo 

a um shopping muito frequentado pelos alunos. Anteriormente, a escola atendia ao 

bairro todo, mas, atualmente, 80% dos alunos vêm de uma comunidade do entorno, 

a comunidade do Palmeirinha.  Observamos, durante a pesquisa, que diferentes 

trabalhos discutem a questão do entorno com temas relacionados a paz, raça e 

diferenças entre pichação e grafite, mas muito pouco sobre a cultura domiciliar (cf. 

Figura 19); nos questionamos sobre o papel normativo da escola, de explicar a 

diferença entre grafite e pichação (certo e errado), que pode ser interpretado entre o 

que se pode fazer nas ruas ou não. Já o quarto trabalho, localizado na parte inferior 

da figura, à direita, nos parece mais relevante para o contexto escolar de 

empoderamento dos jovens sobre a sua raça e sobre uma questão de luta tão 

pertinente no cotidiano brasileiro.  

 
Figura 19. Contexto escolar II – símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – 
comunidade escolar e seu entorno. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador.   
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No Projeto Político-Pedagógico da escola, encontramos trechos que refletem 

a questão da cultura domiciliar e do entorno e como a escola busca soluções, por 

meio de projetos de conscientização. 

 
O bairro também sofre com a violência do entorno e somos assim 
alvos desse movimento. Esse tem sido um agravante na rotina 
escolar que busca entender e desvendar os mitos que estão sendo 
colocados para os adolescentes, entre eles que é possível 
enriquecer de maneira ilícita e, neste país, sair ileso. Assim, nestes 
últimos anos temos participado de vários projetos que enriqueceram 
muito a dinâmica escolar: Educação para Paz foi um que teve 
relevância na unidade escolar (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 
2015, p.9). 
 
O uso de drogas não é observado dentro da escola, apesar de 
alguns alunos chegarem mais alterados. Entretanto, existem roubos 
dentro da escola principalmente de celulares, mas como a escola 
não pode revistar, nós nos sentimos de mãos atadas. Às vezes 
deixamos todos esperando dentro da sala até que alguém fale sobre 
o caso ou chamamos a polícia que pode revistar (INFORMAÇÃO 
VERBAL)72/73.  

 

A partir desses dados e análises, denominamos entre forte e fraca a 

Classificação (C+/-) para a questão da comunidade escolar e seu entorno, pois 

poucos símbolos que representavam ou discutiam a cultura domiciliar ou o entorno 

foram encontrados. Apesar de o projeto político-pedagógico e a entrevista buscarem 

discutir as questões da comunidade e seu entorno, pudemos observar apenas 

questões negativas e não questões positivas de valorização do indivíduo em sua 

comunidade ou de questões normativas da sociedade (certo ou errado).  

Quanto ao envolvimento dos pais/responsáveis, pudemos observar que esses 

não participam das decisões de construção de currículo ou de outras questões 

pedagógicas, e muito pouco das reuniões de pais e mestres. 

 
A ausência dos pais tem sido um agravante. O pai acaba só ouvindo 
o que o filho quer da escola. O pai sempre tem a visão do filho, o 

                                            
72  Neste trabalho, são inseridas transcrições de nossas entrevistas como informações verbais 

coletadas em cada contexto escolar pesquisado. Esses fragmentos de nossas falas serão 
reproduzidos em nossas análises exatamente como se deram, sem qualquer correção gramatical e 
desconsiderando eventuais enganos de digitação; também com o objetivo de preservar o anonimato 
dos entrevistados, usaremos nomes e sobrenomes fictícios.  

73 Entrevista concedida por SILVA, M. Entrevista II. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. Rio 
de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (20min e 56 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VI - B1, B2, B3 e B4 desta tese. 
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filho conta a escola que quer, pai aparece só para a matrícula 
(INFORMAÇÃO VERBAL)74.  

 

Para a escola, além do pilar norteador de formação acadêmica, foi necessário, 

também, nos últimos anos, atrelar-se à 

 
formação de valores. Nossa escola, como todo sistema educacional, 
teve seu abalo quando a família dela se afastou, pois, preocupada 
que estava com sua própria sustentação, não teve mais a conciliação 
com os estudos de sua própria prole, mesmo ciente desse valor 
(PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2015, p.9). 

 

Desse modo, entendemos o distanciamento dos pais do contexto escolar, e 

denominamos como forte (E+) o Enquadramento da participação dos 

pais/responsáveis na construção do currículo ou de outras decisões da escola.  Para 

Bernstein (2000 [1996]), o Enquadramento regula as relações dentro de um 

contexto; nesse caso, em particular, as tomadas de decisões ficam na mão da 

direção, da coordenação e de professores, uma vez que os pais/responsáveis não 

se fazem presentes na comunidade escolar de seus filhos. 

Para Bernstein (2000 [1996]), o poder estabelece a relação de controle, que é 

legitimada pelas diferentes formas de comunicação para diferentes grupos. Nesse 

caso, a escola tem poucas opções, a não ser tomar as próprias decisões em relação 

aos alunos, uma vez que não há uma aproximação entre pais/responsáveis-escola-

aluno. 

Para o envolvimento dos professores/educadores e de agentes externos, o 

espaço escolar II sofre grande influência da Secretaria Municipal de Educação – 

SME para a construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP), com leis e 

deliberações, mas não recebe ajuda nas práticas diárias escolares. A Coordenadoria 

Regional de Educação do Rio de Janeiro – CRE-RJ é a mais próxima: procura 

ajudar os professores e participa de decisões de algumas diretrizes escolares e da 

elaboração de novos projetos. 

 
Assim, cada professor planeja as ações de sua disciplina a partir das 
diretrizes curriculares emanadas pela SME. O que também ocorre 
com o coordenador pedagógico e o professor de sala de leitura que 

                                            
74 Entrevista concedida por SILVA, M. Entrevista II. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. Rio 
de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (20min e 56 seg). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VI - B1, B2, B3 e B4 desta tese. 
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fazem seus planos de ações. Mas, o que nos une é a necessidade 
fundamental de ter retorno nessas ações, assim utilizamos como 
ponto de orientação se apropriar das ações que são fontes de 
informações e formações, por exemplo os projetos e concursos que 
são oferecidos pelas redes públicas (PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO, 2015, p.12). 

  

Observamos, durante esta pesquisa, que os professores participam 

ativamente de novos projetos e buscam novos conhecimentos para oferecer aos 

alunos, embora isso não amplie seu poder de decisão institucional.  

 
A escola já ganhou prêmio de participação em projetos 
governamentais, pois os professores participam ativamente de novos 
projetos. Entretanto, eles mudam rapidamente, já fomos escola 
integral, depois voltamos para escola de dois períodos e agora fomos 
informados que novas mudanças irão acontecer (INFORMAÇÃO 
VERBAL)75. 

  

A escola é regida fortemente pelas leis e deliberações da SME-RJ, que 

também cria as provas e as formas de avaliação dos conteúdos aprendidos, 

cabendo aos professores envolvidos buscar formas de suprir as necessidades 

internas de seu contexto de trabalho. Portanto, denominamos como forte e fraco 

(E+/-) o Enquadramento do contexto escolar II, na categoria de envolvimento dos 

professores/educadores e de agentes externos, pois, apesar da força dos agentes 

externos com o papel de deliberador de regras e conteúdos, os professores ainda 

conseguem criar seus projetos e, de certa forma, influenciar no projeto político-

pedagógico da escola.  

No contexto II, a construção da sua forma arquitetônica de realização foi 

observada, como descrevemos acima, pela quantidade de grades, pelo padrão de 

pintura das fachadas, pelo distanciamento dos pais/responsáveis, pelo pouco poder 

de decisão dos professores, coordenadores e diretores e pelo baixo número de 

trabalhos que discutiam as realidades domiciliares dos envolvidos.   

Para Sobral (2008), discutir sobre arquitetônica nos permite sempre perguntar, 

por meio da forma arquitetônica, quem a produziu, para quem e em que 

circunstância. Nesse sentido, podemos dizer que as grades talvez representem as 

circunstâncias de quem produz esse espaço. De um lado, professores, 
                                            
75Entrevista concedida por SILVA, M. Entrevista II. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. Rio 

de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (20min e 56 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VI - B1, B2, B3 e B4 desta tese. 
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coordenadores e diretores, preocupados com a questão da violência, e de outro lado, 

alunos que destroem o logo hasteado na área externa, única parte não protegida por 

grades. Podemos inferir que a forma arquitetônica de realização para esse contexto, 

nos seus artefatos mediadores, está baseada em planos dialógicos e valorativos 

mais verticais em sua realização, com menos participação entre os envolvidos, 

pouca referência às questões domiciliares, pouca participação dos 

pais/responsáveis e por uma busca de maior poder e controle dos envolvidos. 

Para o contexto escolar III76, ao analisarmos também os símbolos externos – 

comunidade escolar e seu entorno –, observamos que, pela fachada frontal, devido 

aos letreiros, fica claro que aquele é um espaço escolar. Entretanto, ao andarmos 

pelo entorno e observarmos os muros, o parque que faz fundo com escola, as cores 

utilizadas no prédio como um todo e sua entrada principal, podemos entendê-lo 

como um outro espaço público (Posto de Saúde, Secretaria Regional Escolar, etc.), 

mas não necessariamente como uma escola. O logo da prefeitura fica mais ao fundo 

do prédio. Os moradores aparecem com frequência no local, devido à parceria com 

o Posto de Saúde e a Secretaria de Segurança, oferecida pela escola (cf. Figura 20). 

 
Figura 20. Contexto escolar III – símbolos externos: comunidade escolar – área externa. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 
                                            
76  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto III, Apêndice VII - 
C1.   
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Para tanto, classificamos entre forte e fraca (C+/-) a Classificação da área 

externa do espaço escolar, uma vez que os símbolos externos demonstram que não 

só atividade escolar acontece naquele espaço, mas também outras.  

Para a questão da comunidade escolar e de seu entorno, a escola está 

próxima de uma comunidade pacificada, mas, apesar de ter uma UPP muito próxima, 

o entorno ainda sofre com questões de violência. A maioria dos alunos vem dos 

bairros Jacaré e Cachambi e, segundo a coordenadora do contexto escolar, há 

segurança no entorno: 

 
Os alunos gostam de vir para esta escola, estou aqui há 20 anos é 
uma região muito perigosa, mas nunca fui assaltada, deixo meu 
carro na área externa, no ano passado que tivemos o primeiro de 
roubo de celular de uma professora quando estava saindo tarde 
daqui (INFORMAÇÃO VERBAL)77. 

 

Dentro do espaço escolar, encontramos vários trabalhos e cartazes que 

discutem as necessidades domiciliares dos alunos (valores) e a cultura que 

gostariam que houvesse no entorno. Para a coordenação, a escola está orientada 

para, primeiramente, trabalhar com os valores. Em suas palavras: “acreditamos que 

é mais importante que conteúdo, depois vamos trabalhando o que precisa” 

(INFORMAÇÃO VERBAL)78. 

O espaço não é só usado como instituição educacional, como já 

mencionamos, pois a escola tem uma relação muito próxima com o Posto de Saúde 

do bairro. Nesse sentido, muitos moradores da comunidade vêm para a escola para 

tirar dúvidas, tomar vacinas ou pegar remédios. Nos expositores, encontramos 

trabalhos discutindo questões que interessam aos pais de alunos ou aos moradores 

da região (cf. Figura 21). 

 

 

 

 

                                            
77Entrevista concedida por PEREIRA, M. Entrevista III. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 

Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (21min e 32 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 

78Entrevista concedida por PEREIRA, M. Entrevista III. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 
Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (21min e 32 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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Figura 21. Contexto escolar III – símbolos externos: comunidade escolar – comunidade 
escolar e seu entorno. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 Assim, com base nos aspectos de valores de uma cultura domiciliar, 

classificamos como fraco (C-) o item referente à comunidade escolar e ao seu 

entorno.  

Para entendermos melhor o envolvimento dos pais/responsáveis, buscamos 

entender o seu papel no contexto escolar. Para os professores,    

 
os pais que tinham que vir não vêm! Mas nós somos conhecidos 
como a escola chata. Aluno não trouxe trabalho, nós convocamos os 
pais ou responsáveis para vir até a escola. Chamamos o aluno que  
falta muito, acreditamos que a família tem que estar presente 
(INFORMAÇÃO VERBAL)79. 

 

Ou, ainda: 

 
a participação dos pais piorou muito nos últimos anos, antigamente o 
pai traficante vinha aqui na escola e falava para nós que não queria 

                                            
79Entrevista concedida por MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 

Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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que seu filho fosse bandido: Eu não tenho outra forma de ganhar 
dinheiro, mas meu filho não, se ele não vier ou fizer as lições a Sra. 
me liga! (INFORMAÇÃO VERBAL)80. 

 

Os pais/responsáveis não participam da construção do currículo escolar, mas 

são chamados para ouvir sobre o desempenho do(s) filho(s), sempre que necessário. 

Entretanto, os professores acham que eles poderiam ser mais ativos e estar mais 

próximos do dia-a-dia escolar de seus filhos. Para tanto, enquadramos entre forte e 

fraco (E+/-) esse item, pois a escola busca uma aproximação dos pais no contexto 

escolar, mas os pais/responsáveis só se envolvem quando são chamados.   
Na categoria de envolvimento dos professores/educadores e de agentes 

externos no contexto escolar III, constatamos, por meio de entrevista e no decorrer 

da pesquisa, o que um dos professores relatou:  

 
você não vê professor desmotivado aqui, todos tentamos trabalhar 
em grupo, mas com a mudança de Ginásio Experimental Carioca 
para Ginásio Carioca a escola perdeu muitas regalias de materiais 
para os laboratórios e horas de aula com os alunos. Hoje os 
professores só estão mais integrados nos projetos maiores que 
envolvem toda a escola. De qualquer forma, quando os professores 
eram polivalentes e mesmo agora a equipe é muito coesa e se 
ajudam para fazer mudanças necessárias no projeto (INFORMAÇÃO 
VERBAL)81. 

 

 A SME-RJ define avaliações e conteúdos; os professores fazem intervenções 

nos projetos internos da escola, mas não conseguem mudar radicalmente sua 

estrutura. O único agente externo de participação é a SME-RJ. Na visão de alguns 

professores,  

 
a polivalência nos obrigou a passar mais tempo com os alunos e com 
os colegas de trabalho e isso foi uma experiência transformadora, 
pois os alunos se sentiam mais notados, nos obrigou a criar um 
vínculo. Com a equipe de trabalho também trocamos muito e ficamos 
mais unidos. Mas depois que perdemos a polivalência houve um 

                                            
80Entrevista concedida por MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 

Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 

81Entrevista concedida por MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 
Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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sentimento de dar um passo para trás, cada um voltou para a sua 
disciplina (INFORMAÇÃO VERBAL)82. 

 

Posto isso, denominamos entre forte e fraco (E+/-) o Enquadramento na 

categoria de envolvimento dos professores/educadores e de agentes externos, pois 

entendemos que o grupo de professores participa ativamente no contexto escolar, 

mesmo com todos os percalços apresentados. Segundo a coordenadora, “os 

professores moram perto e são extremamente envolvidos, esquecem o salário e as 

dificuldades e dão aulas excelentes” (INFORMAÇÃO VERBAL)83. 

Para o contexto escolar III, na questão da forma arquitetônica, podemos inferir 

que os envolvidos são semioticamente posicionados, devido aos artefatos 

mediadores que os cercam, para valorizar as questões da família, da gentileza e do 

dia-a-dia, como amamentação, por exemplo. O espaço oferece reflexões sobre as 

relações sociais de diferentes campos de atividade humana, como já pontuamos 

teoricamente, que compreendem o tempo, o lugar histórico e as relações sociais 

entre os participantes. Quanto à questão dos símbolos externos: comunidade e seu 

entorno, juntamente com as descrições feitas acima, podemos dizer que, nesse 

contexto, as posições dialógicas e axiológicas no todo arquitetônico do contexto 

escolar III, para essas questões, acontecem em planos mais horizontais; não pela 

sua estrutura física, pela participação dos pais/responsáveis ou pela participação de 

agentes externos, mas sim pela massa verbo-visual de códigos distintos presentes 

no espaço escolar, propondo, desse modo, um diálogo com a comunidade escolar e 

com os envolvidos.   

Para resumirmos nossas análises iniciais para a primeira categoria, referente 

aos símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno, para os contextos I, II e 

III, apresentamos o seguinte quadro: 

 
 
 
 

                                            
82Entrevista concedida por FERREIRA, M. Entrevista V. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 

Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (11min e 43 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 

83Entrevista concedida por PEREIRA, M. Entrevista III. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. 
Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (21min e 32 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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Quadro 9. Símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno – contextos I, II e III. 

Símbolos externos: comunidade escolar e seu entorno 

Área externa, os 
pais/responsáveis, 
professores/educadores, 
agentes externos e o entorno 

Resumo dos 
indicadores de 
Classificação e 
Enquadramento 

Resumo dos 
indicadores de 
Classificação e 
Enquadramento 

Resumo dos 
indicadores de 
Classificação e 
Enquadramento 

Contexto 
escolar I 

Contexto 
escolar II 

Contexto 
escolar III 

Área externa do espaço escolar C- C+ C+/- 

Comunidade escolar e seu 
entorno 

C- C+/- C- 

Envolvimento dos 
pais/responsáveis 

E- E+ E+/- 

Envolvimento dos 
professores/educadores e 
agentes externos 

E- E+/- E+/- 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

6.2 Símbolos internos: organização e orientação pedagógica – contextos 
I, II e II  

 

O segundo quadro de categorias de análise84 discute os símbolos internos 

para as questões de organização e orientação pedagógica da aula. Para o contexto 

escolar I85, no quesito organização e planejamento da aula, buscamos entender se 

as aulas tinham um foco conteudista, se estavam divididas em disciplinas escolares, 

como português, inglês, matemática etc. Verificamos que, apesar de seguirem os 

parâmetros curriculares nacionais vigentes em nosso país, os conteúdos 

programáticos são organizados e integrados interdisciplinarmente, com foco nas 

habilidades e competências individuais de cada aluno. De acordo com o Plano 

Escolar (2011, p.12): 

 

                                            
84 Ver categorias de análises Quadro 6 – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 

capítulo metodológico. 
85  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto I, Apêndice V – 
A2.   
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A essencialidade de qualquer saber ou objetivo concreto de 
aprendizagem deverá ser aferida pela sua relevância para apoiar a 
aquisição e o desenvolvimento das competências e atitudes 
verdadeiramente estruturantes da formação do indivíduo; a tradução 
mecânica e compartimentada dos programas das áreas ou 
disciplinas curriculares em listas inarticuladas de conteúdos ou 
objetivos avulsos de aprendizagem, não conduz à valorização dessa 
essencialidade.  

 

Os alunos não têm aulas, mas sim encontros com especialistas, tutores e 

educadores, trabalhando em seus projetos individuais de desenvolvimento. Os 

alunos também participam de oficinas propostas por diferentes membros da escola, 

até mesmo alunos ou outros funcionários da instituição. Está explicitado, no plano 

escolar, o que a instituição espera dos participantes do Projeto Âncora:  

 
Primeiramente, é preciso esclarecer, se usamos a palavra educador 
subvertemos em muito seu significado. Educador não é sinônimo de 
professor ou mestre, não diz respeito àquele que dá aulas, que 
transmite ensinamentos prontos em uma sala fechada. Entendemos 
que a aprendizagem se dá na vida e na prática, e não fora dela, que 
é no encontro com o mundo e com os outros que se faz necessária. 
Portanto, todos que participam do Projeto Âncora, qualquer que seja 
a função específica que exerça – administrativa, operacional, 
pedagógica – é igualmente responsável pelo educando e igualmente 
considerado educador (PLANO ESCOLAR, 2011, p.4). 

 

Nesse sentido, observamos que os conteúdos estão integrados 

interdisciplinarmente e que o foco de ensino-aprendizagem prioriza as habiliades e 

competências dos alunos, mais do que conteúdos pré-determinados, o que nos leva 

a uma Classificação fraca (C-) para a questão do planejamento da aula, uma vez 

que o aluno, junto com o tutor, define individualmente o que irá estudar. 

Quanto ao quesito orientação pedagógica, no contexto escolar I, buscamos 

entender se as aulas são colaborativas, se há participação entre todos os envolvidos, 

se o plano de aula é flexível e construído com a participacão e conhecimentos 

prévios dos alunos. Verificamos que não existe uma sequência de aulas 

programadas no contexto escolar I. Os alunos seguem sua própria agenda de 

necessidades, como já mencionamos, a partir de conhecimentos prévios para os 

seus projetos individuais, e estão sempre sendo acompanhados pelo tutor e 

orientador, designado para aquele grupo específico de alunos.  

Ao chegar à escola, os alunos planejam a agenda do dia com orientação do 

tutor e depois seguem, em grupos ou individualmente, para cumprir suas tarefas. 
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Não existe um plano de aula pré-determinado: cada tutor ou orientador ajuda o aluno 

no cumprimento de sua agenda, a respeito de um tópico específico, normalmente 

escolhido pelo aluno e discutido com o tutor. Diante de tal constatação, entendemos 

que o Enquadramento para a orientação pedagógica também é fraco (E-), pois 

entendemos que, nessa orientação pedagógica, o aluno tem maior controle nas 

tomadas de decisões, na comunicaçao entre tutor/orientador-aluno, uma vez que 

participa da sequência, do ritmo e da escolha de critérios para o seu processo de 

formação. Ou seja, nessa proposta, o conteúdo não é diretamente controlado 

somente por um transmissor  (cf. Figura 22). 

 
Figura 22. Contexto escolar I – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
planejamento da aula. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Para analisar a organização da sala de aula (Prática Instrucional), buscamos 

entender como os alunos são agrupados, se é por idade e/ou por estágios de 

desenvolvimento e se todos fazem as mesmas tarefas. No contexto escolar I, os 

alunos não são agrupados por idade nem por conhecimentos prévios. Os alunos 

trabalham individualmente ou em grupos, com o objetivo de se apropriar de 

conhecimentos específicos; a organização é por meio dos núcleos de competências 

(Iniciação I, Iniciação II, Desenvolvimento e Aprofundamento), e essa classificação 
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está baseada na autonomia do aluno, mas com foco nas tarefas e projetos com os 

quais irá trabalhar. Os alunos procuram por orientação, oficinas, tutoria ou trabalhos 

em grupos, de acordo com suas necessidades e com os projetos que estão 

desenvolvendo. Assim, 

 
a escola se norteia pelos princípios democráticos priorizando a 
passagem da heteronomia para a autonomia. Nesta escola não há 
aulas, e nem séries. Os educandos de todas as idades e níveis de 
conhecimento ocupam os mesmos espaços e aprendem juntos. Os 
educadores acompanham o processo de cada um e ajudam no 
planejamento de estudos. Portanto, todos os educadores são 
responsáveis por todos os educandos. A proposta pedagógica se 
organiza em Núcleos, conforme o Regimento Escolar, que são 
organizados em função do desenvolvimento das competências 
previstas no perfil terminal de cada Núcleo. São quatro os Núcleos, a 
saber: Iniciação I, Iniciação II, Desenvolvimento e Aprofundamento 
(PLANO ESCOLAR, 2011, p.7). 

 

A escola define os quatro núcleos de perfis da seguinte forma:  

 
Art.10º- No Núcleo de Iniciação I, as crianças iniciarão a 
aprendizagem de atitudes coerentes com a matriz axiológica do 
projeto e as desenvolverão em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, contemplando a ação da família e da comunidade. 
Art.11º- No Núcleo de Iniciação II, as crianças consolidarão as 
atitudes e competências básicas que lhes permitam integrar-se de 
uma forma equilibrada na comunidade escolar e trabalhar em 
autonomia. 
Art.12º- No Núcleo de Desenvolvimento, os alunos aperfeiçoarão o 
domínio das competências básicas adquiridas no Núcleo de Iniciação 
II e procurarão atingir, nas diferentes áreas curriculares, os objetivos 
de aprendizagem nacionalmente definidos para o Ensino 
Fundamental no âmbito de uma gestão responsável de recursos, 
tempos e espaços. 
Art.13º- No Núcleo de Aprofundamento, os educandos irão 
aprofundar e partilhar as competências definidas para o Ensino 
Fundamental, podendo, com o assentimento das respectivas famílias, 
envolver-se em projetos complementares de extensão e 
enriquecimento curriculares, bem como de pré-profissionalização, no 
contexto de comunidades de aprendizagem (REGIMENTO 
ESCOLAR, s/d, p.4-5). 

 

Posto isso, entendemos que o contexto escolar I busca trabalhar em grupos 

ou individualmente para suprir as demandas individuais de cada aluno, focando no 

seu estágio de desenvolvimento. A prática instrucional, nessa ótica, está classificada 

como fraca (C-), uma vez que não há um isolamento entre as disciplinas e sim um 
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foco nas habilidades e competências para que cada aluno aprenda, no seu ritmo e 

no seu tempo. 

No quesito de organização do espaço da sala de aula (Prática Instrucional 

planejamento), não existe, no contexto escolar I, uma disposição pré-determinada 

das carteiras: os alunos apropriam-se de todos os espaços da escola (interna e 

externamente) para estudar. Quando há o uso de carteiras, elas são alteradas de 

acordo com as necessidades de cada grupo ou do próprio aluno (cf. Figura 23). 

 
Figura 23. Contexto escolar I – símbolos internos: organização e orientação pedagógica - 
organização da sala de aula. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Dessa forma, denominamos também como fraca (C-) a organização do 

espaço na sala de aula, uma vez que as carteiras são alteradas de acordo com as 

demandas dos professores (estações, semicírculos, duplas etc.). 

Na orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala (Prática 

Instrucional – planejamento), o acompanhamento é feito pelo tutor, por meio de uma 

agenda individual do aluno. Ao tutor será atribuída a tarefa de criar um portfólio 

individual de cada aluno, bem como orientar, acompanhar e avaliar os processos de 

ensino-aprendizagem de cada tutorado, mas são os alunos que controlam a seleção 

das atividades a serem cumpridas sobre um determinado tema, escolhido e 
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discutido com o tutor. Os alunos, em reuniões semanais, interferem no conteúdo a 

ser trabalhado, ditam o ritmo da aprendizagem e propõem discussões de acordo 

com suas necessidades. Tudo isso está previsto no regimento escolar, a saber: 

 
Art.57º- O acompanhamento permanente e individualizado do 
percurso curricular de cada educando caberá a um tutor designado 
para o efeito pelo Conselho de Projeto, dentre os educadores da 
Escola. 
Art.58º- Incumbe ao tutor, para além de outras tarefas que lhe 
venham a ser atribuídas pelo Conselho de Projeto: 
a) Providenciar no sentido da regular atualização do portfólio 

individual dos educandos tutorados, muito especialmente, dos 
respectivos registros de avaliação; 

b) Acompanhar e orientar, individualmente, o percurso educativo e 
os processos de aprendizagem dos educandos tutorados; 

c) Manter as famílias permanentemente informadas sobre o percurso 
educativo e os processos de aprendizagem dos educandos 
tutorados; 

d) Articular com as famílias e com os demais educadores as 
respostas a dar pela Escola aos problemas e às necessidades 
específicas de aprendizagem dos educandos tutorados 
(REGIMENTO ESCOLAR, s/d, p.14). 

 

Entendendo que, nesse contexto, os alunos controlam a seleção das 

atividades, interferem no conteúdo a ser aprendido, na sequência e no ritmo de seu 

processo de ensino-aprendizagem, denominamos como fraco o Enquadramento (E-), 
devido à personalização do ensino que é oferecido para cada integrante do contexto 

escolar. As questões avaliativas também são individualizadas. No excerto a seguir, a 

coordenadora do Projeto revela sua angústia quanto à forma de avaliação 

tradicionalmente adotada pelas escolas:  

   
dentro da educação, uma das coisas que mais me angustiava era o 
momento da prova... Eu falava assim, como é que eu posso dar a 
mesma prova pra vinte pessoas? Como?! Se as pessoas aprendem 
diferente, que coisa mais absurda. E eu tinha que dar, tinha que dar 
nota ali. Coisa mais ilógica. E como é que cem questões podem dizer 
se alguém sabe ou não e posso dizer que você é dez com cinco 
questões. E aquilo me angustiava a vida inteira. Enquanto professora, 
enquanto coordenadora, enquanto diretora, e você tá dentro do 
sistema, nesse modo de vida e você acaba se acomodando e 
mantendo isso e acreditando, ou fingindo que acredita nisso. E isso 
faz também a sociedade inteira (INFORMAÇÃO VERBAL)86. 

                                            
86 Entrevista concedida por SANTOS, M. Entrevista I. [nov.2014]. Entrevistadores: Adolfo Tanzi Neto 

e Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa. São Paulo, 2014, 1 arquivo. mp4a (2h e 02min.). 
Outros trechos da entrevista podem ser encontrados no Apêndice V- A1, A2, A3 e A4 desta tese. 
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Para a questão do comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula 

(Prática Reguladora), buscamos entender se o comportamento social estava 

diretamente relacionado à posição hierárquica do professor. No contexto escolar I, 

não há uma relação hierárquica entre tutores, educadores, pessoal do administrativo, 

pessoal da limpeza, da cozinha e educandos. São discutidos acordos e combinados 

com todos os participantes do espaço escolar. No que diz respeito a questões mais 

burocráticas, são feitas reuniões com todos os envolvidos da escola, para discutir 

novos combinados ou regras de comportamento social esperado no ambiente 

escolar.  

O grande desafio do projeto é dar autonomia para todos os envolvidos, para 

que possam estudar juntos e conviver em harmonia, sem uma supervisão constante 

de educadores, coordenação ou direção. Para isso, diferentes combinados de 

práticas sociais são criados com os alunos, relacionados a todos os espaços da 

escola. 

Observamos por todo o contexto social escolar, que os alunos, mesmo sem 

supervisão, fazem uso dos combinados de silêncio (cf. Figura 24), de respeito ao 

próximo, das responsabilidades individuais, das responsabilidades para os trabalhos 

em grupo etc. A coordenadora do projeto pontua que não foi sempre assim: é um 

trabalho que levou tempo e envolveu conversa entre os participantes do espaço para 

chegar a acordos e combinados entre todos os envolvidos.  

Também são criados, para o lanche, grupos de responsabilidade, que ficam 

responsáveis por servir e cuidar para que a comida não seja desperdiçada.  

 
Figura 24.  Contexto escolar I – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
organização da sala de aula. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 
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Não há um controle direto do tutor ou educador sobre o comportamento 

social; isso é trabalhado caso a caso e, em momentos mais críticos, com o grupo 

todo. Na biblioteca, também observamos essa autonomia dos alunos: os livros são 

retirados e anotados pelo próprio aluno e é reponsabilidade de todos descobrir 

quando está sem anotação, o que envolve conversar com o grupo sobre possíveis 

falhas. A responsabilidade dos grupos também pode ser observada na hora da 

refeição, na hora da limpeza etc. (cf. Figura 25). 

 
Figura 25. Contexto escolar I – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
comportamento social – relação hierárquica. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Nessa perspectiva, entendemos que o comportamento social está 

diretamente ligado aos acordos estabelecidos pelos envolvidos no espaço escolar, 

não havendo um controle direto do professor sobre as regras sociais e, sim, 

responsabilidades que são distribuídas entre os envolvidos. Considerando, portanto, 

que no contexto escolar I as relações hierárquicas se estabelecem de forma mais 

horizontal, denominamos como fraco o Enquadramento (E-) para a questão da 

prática reguladora na sala de aula. 

Dessa forma, podemos entender que os artefatos mediadores que constituem 

a arquitetônica social no contexto I, para as questões dos símbolos internos, 
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organização e orientação pedagógica, compõem uma materialidade que privilegia as 

produções históricas e semióticas de cada indivíduo.  

Ao oferecer uma organização espacial (física) e de interação (posicionamento 

social) direta com todos os participantes, sem um único transmissor de 

conhecimento e regras, todos podem experienciar diferentes formas de interação 

verbo-visual no seu processo de ensino-aprendizagem, para o qual a 

heterogeneidade da consciência semioticamente mediada tem condições de criar 

materiais de existência social, semiótica e ideologicamente construídos de igual para 

igual.       

Para as mesmas questões sobre os símbolos internos: organização e 

orientação pedagógica, observamos, no contexto escolar II87, que a escola tem uma 

orientação maior para questões de conteúdo e para avaliações governamentais, 

como a Prova Brasil88, entre outras. Os professores não têm apoio da SME-RJ para 

questões de organização e orientação pedagógica, mas devem apresentar 

resultados de aprendizagem. Com relação à orientação pedagógica, é mais 

frequente essas ações serem definidas pelo professor e na troca com colegas, 

coordenação e direção.  

Como é a SME-RJ que avalia os alunos quanto aos conteúdos aprendidos em 

cada ano escolar, a escola precisa trabalhar esses conteúdos, pré-definidos, que 

serão cobrados no decorrer do ano letivo (cf. Figura 26). 

 
  

                                            
87  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento, consultar, para o contexto II, Apêndice VI – 
B2.   

88 “A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações 
para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários 
socioeconômicos”. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/prova-brasil>. Acesso em: 28 fev. 
2016. 



ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
________________ 

 161 

Figura 26. Contexto escolar II – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
organização e planejamento da aula. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

As aulas estão divididas em disciplinas escolares como Português, Inglês, 

Matemática etc., e os professores planejam suas ações em sala de aula com base 

nos parâmetros da SME-RJ, como é explicitado no PPP da escola:  

 
O planejamento tem várias vertentes dentro de nosso espaço escolar, 
mais um único propósito: transformar a escola. É portanto, norteador 
de todas as práticas pedagógicas da escola. Assim, cada professor 
planeja as ações de sua disciplina a partir das diretrizes curriculares 
emanadas pela SME. O que também ocorre com o coordenador 
pedagógico e o professor de sala de leitura que fazem seus planos 
de ações. Mas, o que nos une é a necessidade fundamental de ter 
retorno nessas ações, assim utilizamos como ponto de orientação se 
apropriar das ações que são fontes de informações e formações, por 
exemplo os projetos e concursos que são oferecidos pelas redes 
públicas. O tempo de planejar ocorre nos seus horários 
complementares, nos centros de estudos, nos pré-coc e nos 
conselhos de classe. Também não podemos negar que muitas vezes 
a informalidade dos cafés e almoços foram fontes de criatividade e 
engajamento (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2015, p.12). 

 

Entendemos, nesse sentido, que, para a questão da organização e do 

planejamento da aula, o contexto escolar II está classificado como forte (C+), devido 

à necessidade de seguir as normas determinadas pela SME do Rio de Janeiro. 

Bernstein (2000 [1996]) argumenta que o espaço entre cada categoria, ou seja, o 

isolamento entre Português, Matemática etc., mantém princípios de poder e divisão 

social que estratificam a natureza do espaço, a distribuição e a localização das 
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relações de poder, uma vez que geram divisão social de trabalho, identidades e 

vozes em cada categoria. 

Ao observarmos a orientação pedagógica do contexto escolar II, ou seja, ao 

buscarmos entender se as aulas são expositivas, de um para muitos, e se o plano 

de aula é flexível, respeitando as necessidades dos alunos, percebemos que as 

aulas seguem um conteúdo pré-determinado pelo professor. Este permite a 

participação dos educandos em troca de conhecimentos, mas não para a elaboração 

de um conteúdo programático personalizado, de acordo com as necessidades de 

cada aluno.  

Observamos, ainda, que a organização das carteiras no espaço da sala de 

aula (enfileiradas) propicia uma interação de um para muitos, ou seja, as aulas 

expositivas são favorecidas. No entanto, em outros espaços, como, por exemplo, na 

sala de informática e na sala de leitura, essa dinâmica muda. Assim, enquadramos 

como forte e fraca (E+/-), uma vez que o professor tem uma certa liberdade na 

organização de alguns espaços e nas ações pedagógicas em sala de aula, apesar 

do regimento da SME-RJ.  

Como discutimos em nosso capítulo teórico, a forma arquitetônica está entre 

a situação de comunicação e o gênero do discurso e uma sala de aula, com sua 

forma arquitetônica de realização, possibilita uma composição específica de 

organização de carteiras, estrutura do espaço, lousa, mural, etc., propiciando, assim, 

no caso das carteiras enfileiradas, um modo singular de interação de um para muitos, 

centrada no professor. Essa forma arquitetônica permite que certos gêneros nela se 

encaixem e outros, não (TANZI NETO e LESSA, 2014). No contexto escolar II, 

acreditamos que, com a pequena mobilidade para a reorganização dos espaços, as 

ordens discursivas e sociais já devam se alterar saindo apenas da relação professor-

aluno tradicionalmente conhecida nas instituições escolares.  

Para a questão da organização dos agrupamentos na sala de aula, no 

contexto escolar II, buscamos entender se os alunos são agrupados por idade e/ou 

nível de estágios de desenvolvimento. A escola como um todo está dividida pela 

faixa etária de acordo com a LDB (leis de diretrizes e bases) – Lei nº 11.274, de 6 de 

fevereiro de 2006, do governo brasileiro, que define o Ensino Fundamental em nove 

anos. O contexto escolar, em específico, organiza-se nos 7o, 8o e 9o anos do Ensino 

Fundamental, ou seja, os alunos estão agrupados por faixa etária e por 

conhecimentos mínimos, uma vez que passaram por provas em cada ciclo. Todos 
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os alunos fazem as mesmas tarefas, tal como no modelo de aula expositiva. 

Somente na sala de aceleração, alunos com diferentes idades e níveis de 

conhecimento trabalham as suas necessidades, individualmente ou em grupos. Isso 

considerado, entendemos que a Classificação quanto à organização dos 

agrupamentos é forte (C+).  
Para a organização do espaço da sala de aula, no contexto escolar II, as 

carteiras são dispostas em fileiras, como já mencionamos, com um quadro no centro, 

à frente da sala, onde o conteúdo é registrado, para ser copiado pelos alunos (cf. 

Figura 27). 

 
Figura 27. Contexto escolar II – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
organização da sala de aula. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Na questão de orientação e avaliação dos conteúdos a serem trabalhados em 

sala, é o professor quem detém o controle do conteúdo e do ritmo. A avaliação mais 

importante é sempre regida pela SME-RJ, como já mencionamos, e está baseada 

nos resultados apresentados pelo aluno. 

Porém, a escola busca outras formas de avaliação, como explicitado no PPP:  

 
a avaliação será um processo contínuo e multiforme com 
determinados pesos a serem administrados de acordo com a 
produção/resultados apresentados pelos alunos. Será levado em 
conta fatores individuais e coletivos que visem o desenvolvimento   
dos educandos, suprindo suas necessidades escolares. Será global 
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onde o aluno aprende a aprender, a conviver socialmente. Para que 
esse potencial seja desenvolvido, utilizaremos diversos instrumentos: 
Observação diária; 

• Avaliações dos conteúdos ministrados para replanejamento; 
• Atividade individual e em grupo; 
• Observação constante do crescimento individual do aluno na 

parte formativa e sua interação em grupo; 
• Os alunos farão provas bimestralmente (da Prefeitura e da 

Escola). 
Optamos, neste momento, em ter semana de avaliação da escola. 
Assim faremos uma tentativa de estudos direcionados à melhoria das 
notas bimestrais dos alunos (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 
2015, p.16). 

 

Observamos, entretanto, um grande enfoque nas provas da SME. Desse 

modo, classificamos como forte (E+) a orientação e a avaliação dos conteúdos 

trabalhados em sala, pois, na prática instrucional, o professor controla a sequência 

dos conteúdos a serem aprendidos, bem como o ritmo e a avaliação, sempre 

baseados nos critérios da avaliação da SME-RJ (cf. Figura 28).   

 
Figura 28. Contexto escolar II – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
orientação e avaliação dos conteúdos. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador.  

 

Com relação ao comportamento social, que está diretamente ligado à relação 

hierárquica professor-aluno ou coordenação-aluno, constatamos que os cartazes de 

orientação, produzidos para normatizar o comportamento social esperado, são 

escritos e escolhidos pela direção, coordenação ou professor. Quem detém o 
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controle e poder dos espaços é alguém que está em posição hierárquica mais alta 

do que a dos alunos (Cf. Figura 29), como pode ser observado pelo uso de grades 

de proteção aos instrumentos dos espaços de ensino-aprendizagem, cujo controle 

também fica nas mãos do professor.  

 
Figura 29. Contexto escolar II – símbolos internos: organização e orientação pedagógica – 
comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula. 

 
    Fonte: Acervo do pesquisador. 

  

 Somos levados, portanto, a inferir que a forma arquitetônica de realização 

para a organização e orientação pedagógicas, nesse contexto, se dá por meio de 

artefatos mediadores de controle e poder de poucas escolhas.  

 Nesse sentido, os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, no ritmo 

da aula, na relação professor-aluno e aluno-professor e na relação espacial 

constituem-se em formas de interação verbo-visual codificadas e orientadas para 

seguir, respeitar, fazer e cumprir.  

 Constituída de objetos históricos e semióticos de pouca liberdade de 

expressão, autonomia, senso-crítico etc., a materialidade discursiva oferecida nessa 

forma arquitetônica reflete e refrata códigos escolares seculares de disciplina, 

segregação e controle. Nas palavras de Faria, como já pontuamos, “docilizar os 

corpos, modelar a subjetividade, homogeneizar comportamentos, fragmentar a 

percepção e controlar a produção” (FARIA, 2012, p.103). 
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No contexto III 89 , na categoria de organização e orientação pedagógica, 

observamos que, no projeto inicial do Ginásio Experimental Carioca (GEC), os 

professores eram polivalentes, mas, com a mudança para o Ginásio Carioca (GC)90, 

as aulas voltaram a ser distribuídas por disciplinas e professores especialistas de 

Português, Matemática, Inglês etc. Para o projeto do GC, a polivalência ficou 

opcional: algumas escolas preferiram continuar com a polivalência, outras não.  

 
O GEC tinha polivalência o que era difícil para a equipe e tivemos 
que adaptar com a ajuda de todos. Agora voltamos para as 
disciplinas e todos estão mais felizes. A SME manda provas iguais 
para todos os grupos, fica difícil não trabalhar com os conteúdos 
exigidos (INFORMAÇÃO VERBAL)91. 

 

Uma vez discutidas essas questões, entendemos que para a categoria de 

organização e planejamento da aula, os conteúdos não estão integrados, mas 

divididos em disciplinas curriculares, de acordo com um contexto escolar tradicional. 

Entretanto, vale pontuar que, por ser um Ginásio Carioca, a escola conta com a 

possibilidade de um professor-tutor, que acompanha os alunos na construção de um 

projeto de vida, com conteúdos mais flexibilizados, trabalhados interdisciplinarmente. 

Assim, denominamos como forte e fraca (C+/-) a Classificação para essa categoria 

no contexto escolar III.  

Para o Enquadramento da orientação pedagógica do planejamento da aula, 

ou seja, a prática instrucional, observamos que, no contexto III, as aulas, em sua 

maioria, são expositivas, com exceção daquelas que acontecem no Laboratório de 

Informática, na Sala de Leitura, na Sala de Artes ou no Laboratório de Ciências. 

Nesses espaços, as aulas sofrem alterações em alguns momentos. De acordo com 

o relato de alguns professores, 

 
às vezes fazemos aulas híbridas (presencial e online) para usar 
diferentes espaços da escola e esse projeto foi muito bem aceito 
pela direção, mas ainda precisamos repensar o espaço, o sistema de 

                                            
89  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto III, Apêndice VII – 
C2.   

90 A SME-RJ deliberou a mudança da escola no último ano, passando de Ginásio Experimental 
Carioca (GEC) para apenas Ginásio Carioca (GC).  

91Entrevista concedida pelo professor MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo 
Tanzi Neto. Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista 
podem ser encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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avaliação, as aulas para que consigamos sair das aulas expositivas 
(INFORMAÇÃO VERBAL)92. 

 

Nesse sentido, as aulas se tornam mais colaborativas e o plano de aula mais 

flexível para as necessidades dos alunos, pois o planejamento das aulas híbridas é 

construído junto com os alunos, oferecendo uma outra dinâmica na organização 

espacial da sala de aula e de protagonismo dos alunos. Entretanto, essa proposta 

não faz parte do Projeto Político-Pedagógico da escola como um todo; corresponde 

a ações individuais de alguns professores apenas. Portanto, denominamos entre 

forte e fraco (E+/-) o Enquadramento para a questão da orientação pedagógica do 

planejamento escolar, uma vez que também observamos, na organização das 

carteiras em sala de aula, tentativas de quebrar a estrutura da aula expositiva, como 

detalharemos a seguir. 

Para a questão da organização dos agrupamentos, ou seja, o contexto da 

prática instrucional, observamos que, para o contexto III, a escola como um todo 

está dividida pela faixa etária de acordo com a LDB (leis de diretrizes e bases) Lei nº 

11.274, de 6 de fevereiro de 2006 do governo brasileiro, que define o Ensino 

Fundamental em nove anos. No caso da escola do contexto III, tal como no contexto 

II, os alunos cursam 7o, 8o e 9o anos do Ensino Fundamental.  

 
No passado tínhamos alunos de 18 anos no 5o. ano, mas agora com 
o decreto de idade e série, isso melhorou muito. Temos um grupo 
separado que estão com defasagem idade-série. 
(...) 
Quando alunos com muita defasagem estão juntos, fica muito difícil 
intervir, mas depois de um tempo separados, percebemos que eles 
ficaram ainda mais marginalizados, o objetivo era dar uma atenção 
especial, mas ficou mais difícil ainda (INFORMAÇÃO VERBAL)93. 

 

Assim, no período em que se desenvolveu esta pesquisa, observamos que os 

alunos estão agrupados por idade e nível mínimo de conhecimento para aquele ciclo 

e todos seguem as mesmas tarefas. Por isso, classificamos como forte (C+) o 

contexto daquela prática instrucional.  

                                            
92Entrevista concedida pelo professor MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo 

Tanzi Neto. Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista 
podem ser encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 

93Entrevista concedida pelo professor MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo 
Tanzi Neto. Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista 
podem ser encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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Quanto à organização do espaço, observamos que as carteiras ficam 

enfileiradas na maioria das salas, mas em duplas, e os professores, às vezes, 

adequam essa distribuição, de acordo com diferentes necessidades, como em 

semicírculo ou em pequenos grupos (cf. Figura 30). 

 

Figura 30. Contexto escolar III – símbolos internos organização e orientação pedagógica – 
organização do espaço na sala de aula. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Portanto, é considerada entre forte e fraca (C+/-) a categoria de organização 

do espaço na sala de aula, o contexto da prática instrucional, uma vez que 

diferentes organizações de carteiras foram encontradas no contexto escolar III, 

deixando espaço para alteração do seu posicionamento, de acordo com as 

necessidades de alunos e professores. 

Ao buscarmos entender a orientação e a avaliação dos conteúdos 

trabalhados em sala, ou seja, o planejamento da prática instrucional, observamos, 

no contexto III, que o professor é quem detém o controle das escolhas de conteúdo, 

ritmo dos alunos; e que as avaliações vêm prontas da SME-RJ, baseadas em 

conteúdos curriculares definidos pela própria Secretaria. Nas palavras de um 

professor,  
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As provas são enviadas pela SME e é igual para todos, fica difícil 
fazer um trabalho mais individualizado com as necessidades de cada 
grupo/alunos (INFORMAÇÃO VERBAL)94.  

 

Para tanto, definimos como forte (E+) a categoria de orientação e avaliação 

dos conteúdos trabalhados em sala, uma vez que professores, alunos, coordenação 

e direção seguem normas deliberadas da Secretaria Municipal de Ensino.  

Para a categoria de comportamento social, ou seja, a relação hierárquica que 

é exercida na sala de aula, como prática reguladora, observamos, no contexto III, 

um diferencial importante, como já mencionamos: o espaço escolar também é 

utilizado para outros serviços, tais como Posto de Saúde e Secretaria de Segurança. 

Os cartazes de orientação para o comportamento social esperado são escritos e 

escolhidos pela direção, coordenação, mas também por professores e alunos, 

divididos em grupos de trabalhos e responsabilidades que duram o ano todo (cf. 

Figura 31). 

 
Figura 31. Contexto escolar III – símbolos internos organização e orientação pedagógica – 
comportamento social. 

 
   Fonte: Acervo do pesquisador. 

                                            
94Entrevista concedida pelo professor MOREIRA, F. Entrevista IV. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo 

Tanzi Neto. Rio de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (19min e 50 sec.). Outros trechos da entrevista 
podem ser encontrados no Apêndice VII - C1, C2, C3 e C4 desta tese. 
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Os trabalhos expostos contemplam regras sociais discutidas e criadas pelos 

alunos, não somente para o contexto escolar, mas também para fora daquele 

espaço, explicitando o que é esperado das pessoas em convívio e também as 

definições de grupos de trabalhos na própria escola. Para essa categoria, 

entendemos que o espaço escolar III está num Enquadramento entre forte e fraco 

(E+/-), uma vez que oferece momentos nos quais as relações sociais hierárquicas se 

diferenciam, seja entre professor e aluno, ou aluno-aluno nos grupos de 

responsabilidade para trabalhos escolares. 

 Podemos concluir que a forma arquitetônica de realização para os símbolos 

internos, organização e orientação pedagógica no contexto escolar III, configura-se 

como descrita na perspectiva bernsteiniana entre forte e fraco nas relações de poder 

e controle. Entretanto, conseguimos observar a busca nas questões físico, visual e 

verbal de quebra do contexto escolar ideológico tradicional. Para o físico, a 

organização das salas constitui-se entre carteiras enfileiradas, lado a lado e em 

grupos. Ou seja, uma diversidade na organização dos agrupamentos que acarreta 

mudanças também nas relações hierárquicas. Por essas razões, os artefatos 

mediadores nos espaços alteram-se nas suas relações de poder, ou seja, no 

pensamento bakhtiniano, “no eu para o outro e no outro para mim”. A importância 

dessa observação está no fato de pensarmos no todo arquitetônico como 

semioticamente os alunos são posicionados em relação aos outros, ao seu redor, 

como a língua me afeta e como sou afetado nessa relação dialógica. Pudemos 

observar, nesse contexto, a voz dos professores, dos coordenadores e dos diretores, 

mas também a voz do aluno em uma troca de posições sociais, propiciando que 

objetos escolares históricos semióticos fossem construídos com a participação de 

todos os envolvidos. 

Apresentados esses códigos, fechamos o quadro 6 das nossas categorias de 

análise, apresentado no capítulo metodológico, sobre os símbolos internos: 

organização e orientação pedagógica para os contextos I, II e III, sintetizados a 

seguir. 
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Quadro 10. Símbolos internos: organização e orientação pedagógica – contextos I, II e III. 

Símbolos internos: organização e orientação pedagógica 

Organização e 
orientação pedagógica 
do planejamento da 
aula 

Resumos dos 
indicadores de 
Classificação e 
Enquadramento	

Resumos dos 
indicadores de 
Classificação e 
Enquadramento 

Resumos dos 
indicadores de 
Classificação e 
Enquadramento 

Contexto 
escolar  I	

Contexto escolar  
II 

Contexto escolar  
III 

Organização e 
planejamento da aula 
(classificação) 

C- C+ C+/- 

Orientação pedagógica 
do planejamento da aula 
(enquadramento) 

E- E+/- E+/- 

Organização da sala de aula	   

Organização dos 
agrupamentos da sala de 
aula (Prática Instrucional 
– Contexto) 

C- C+ C+ 

Organização do espaço 
na sala de aula (Prática 
Instrucional – Contexto) 

C- C+ C+/- 

Orientação e avaliação 
dos conteúdos 
trabalhados em sala 
(Prática Instrucional – 
Planejamento) 

E- E+ E+ 

Comportamento social 
(relação hierárquica) na 
sala de aula (Prática 
Reguladora) 

E- E+ E+/- 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

6.3 Símbolos internos: organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – contextos I, II e II  
 

Para os símbolos internos referentes à organização do espaço escolar95, 

buscamos, com os dados coletados, entender a organização das atividades nos 

                                            
95 Ver categorias de análises Quadro 7 – símbolos internos: organização dos espaços de ensino-

aprendizagem – capítulo metodológico. 
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espaços de ensino-aprendizagem. O objetivo foi observar se as atividades escolares 

estavam organizadas ou não em áreas distintas, como sala de aula, quadra de 

esportes, laboratórios etc.  

Na perspectiva teórica que propusemos para esta pesquisa, analisamos, 

nessa categoria, como se configura o conceito de Classificação na arquitetônica 

social escolar, pois nosso objetivo foi examinar as relações de poder entre as 

categorias que estão presentes entre as agências, entre os agentes, entre os 

discursos. Mas, para essa categoria, em específico – que se revelou por meio da 

organização dos espaços de ensino-aprendizagem em práticas sociais, por sua 

demarcação por áreas distintas, integração, flexibilidade e visibilidade no todo 

escolar –, definimos a Classificação como fraca ou forte, buscando entender quão 

isolados ou integrados esses espaços de ensino-aprendizagem estavam 

constituídos em cada contexto social escolar. 

Com esse foco, concluímos que, no contexto I, cada aluno ou grupo de alunos 

segue a sua agenda pessoal de trabalho, e as atividades acontecem sem distinção 

de espaços. Ao andar pela escola, encontramos alunos transitando por todo o 

espaço escolar, alguns em grupos, outros trabalhando individualmente. O mesmo 

acontece no refeitório: alguns alunos preferem sentar e comer, outros pegam o que 

vão comer e saem para outras áreas da escola, seja para continuar seus trabalhos, 

seja para conversar com os colegas em outros espaços (cf. Figura 32). 

 
Figura 32.  Contexto escolar I – símbolos internos: organização das atividades nos espaços 
de ensino-aprendizagem – demarcação dos espaços de ensino-aprendizagem. 
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Fonte: Acervo do pesquisador.  

 

Para o contexto I, em nossa análise, denominamos essa categoria como fraca 

(C-), uma vez que as atividades escolares acontecem sem demarcação distinta de 

espaços; muito pelo contrário: os alunos apropriam-se dos diferentes espaços 

oferecidos pela escola para cumprir suas tarefas diárias. A mesma denominação 

fraca (C-) foi atribuída para a questão da integração e da flexibilidade dos espaços 

de ensino-aprendizagem, pois, em nossas observações, vimos que diferentes 

espaços são integrados de acordo com as necessidades dos alunos: alguns 

começam uma atividade em uma sala, depois mudam para a biblioteca para pegar 

um livro, depois para o computador, para fazer uma pesquisa, e assim por diante.  

Com essa autonomia e liberdade para mudar de um espaço para outro, 

observamos que a visibilidade dos espaços também é classificada como fraca (C-), 
ou seja, aprender na sala, na área externa, na biblioteca etc. torna-se, em boa parte, 

uma escolha do aluno, e práticas de ensino-aprendizagem podem ser observadas 

por qualquer pessoa (cf. Figura 33).  

 
Figura 33. Contexto escolar I – símbolos internos: organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – integração, flexibilidade e visibilidade dos espaços de ensino-aprendizagem. 
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  Fonte: Acervo do pesquisador.  

 

A mesma Classificação fraca (C-) foi atribuída para a integração dos espaços 

entre professores, coordenação/direção, uma vez que os espaços não estão 

separados hierarquicamente. Secretaria, direção e coordenação têm um espaço 

demarcado, mas os alunos também os usam para estudar, trabalhar em grupos etc. 

Não há barreira hierárquica dos espaços no contexto escolar I, como confirmam as 

palavras da coordenadora: 

 
Sim, indo em qualquer espaço. Não existe banheiro que é da criança, 
[[Pesquisador: Uhum.]], todos os espaços são completamente livres 
pra todos, contanto que se cuide deles, [[Pesquisador: Uhum.]], né? 
Então essa sala (coordenação/direção) fica aberta o dia inteiro 
(INFORMAÇÃO VERBAL)96. 

 

Nesse sentido, ao buscarmos entender, em sua forma arquitetônica de 

realização, a realidade original (cognitiva) e independente do objeto estético, 

podemos dizer que a forma puramente arquitetônica, a entidade teleológica 

composicional dos espaços de ensino-aprendizagem no contexto escolar I propiciam 

                                            
96 Entrevista concedida por SANTOS, M. Entrevista I. [nov.2014]. Entrevistadores: Adolfo Tanzi Neto 

e Angela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa. São Paulo, 2014, 1 arquivo. mp4a (2h e 02min.). 
Outros trechos da entrevista podem ser encontrados no Apêndice V - A1, A2, A3 e A4 desta tese. 
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que, nos atos de comunicação, diferentes gêneros insurjam97. Como já pontuamos 

em nosso capítulo teórico, as relações de poder, a organização (física) de um 

espaço alteram o gênero, ou seja, alteram a sua forma de realização. Em curtas 

palavras, a forma arquitetônica está entre a situação de comunicação e o gênero do 

discurso. Devido à sua composição específica, como a organização de carteiras, 

mural, lousa etc., conforme observado na figura 33, e também pela 

integração/demarcação/visibilidade, permite/propicia modos singulares de interação 

entre os participantes: de um para muitos, de um para um, de grupos para grupos, 

centrado no professor, nos integrantes etc.  

A importância dessa discussão reside no fato de que, ao analisarmos essa 

realidade original – cognitiva, entendemos quem governa a massa verbal-visual nos 

espaços de ensino-aprendizagem e, nesse sentido, podemos inferir que o contexto 

escolar I propicia, a partir da sua forma arquitetônica de realização, que todos os 

envolvidos construam autonomamente, experimentem nos diversos espaços de 

ensino-aprendizagem diferentes formas de interação e, assim, construam artefatos 

discursivos de integração, colaboração, reflexão com os diferentes participantes do 

espaço escolar, questões essas de extrema relevância para a formação do cidadão 

na contemporaneidade. 

Para a análise das mesmas categorias, no contexto escolar II98, observamos, 

inicialmente, que os espaços de ensino-aprendizagem estavam demarcados por 

áreas distintas como sala de aula, quadra poliesportiva, laboratório etc. Entretanto, 

observamos que, apesar de a escola oferecer diferentes espaços de ensino-

aprendizagem, as atividades como um todo acontecem em áreas demarcadas, ou 

seja, quadra poliesportiva – aula de educação física; sala de informática – aula de 

informática; sala de aula – aula de conteúdo; sala de leitura – momento de leitura etc.  

 
A Escola Municipal Emílio Carlos possui 5 salas de aulas tradicionais 
com espaço físico para 40 alunos cada uma, todas climatizadas, com 
kit multimídia (Datashow e caixas de som), os computadores para 
uso das mídias ficam alocados na sala da direção em bolsas com os 
periféricos (cabos) (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2015, 
p.17-18). 

                                            
97 Não estava em nosso escopo de pesquisa analisar quais gêneros insurgem, mas sim se o espaço 

propicia para que diferentes gêneros insurjam ou não. 
98  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto II, Apêndice VI – 
B3.   
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Em nossas observações, classificamos essa categoria como forte (C+), uma 

vez que as atividades estão pré-determinadas para cada espaço específico (cf. 

Figura 34).  

 
Figura 34. Contexto escolar II – símbolos internos: organização dos espaços de ensino-
aprendizagem: demarcação dos espaços – sala de informática. 

 
      Fonte: Acervo do pesquisador. 

Quanto à integração e à flexibilidade dos espaços de ensino-aprendizagem, 

observamos que alguns professores procuram fazer uso dos diferentes espaços 

oferecidos pela escola, buscando quebrar os limites das paredes e os espaços pré-

demarcados. Um exemplo é o trabalho com alunos com dificuldades, que vão para 

estudo individualizado na sala de leitura; ou o uso da sala de informática para 

pesquisa durante a aula e em outra sala para a pesquisa de algum tópico etc.  

Para essa categoria, classificamos como forte e fraca (C+/-), uma vez que 

esses procedimentos de integração e de flexibilidade não são estabelecidos pelas 

diretrizes escolares, ficando sob a responsabilidade do professor fazer ou não essa 

integração.  

Para a questão da visibilidade, alunos e professores não são observados nos 

espaços de aprendizagem. Isso ocorre somente na aula de Educação Física, que 

acontece na quadra poliesportiva. Os outros espaços são fechados com portas, 

grades e janelas. Entretanto, por ser uma escola plana, fica fácil para coordenação, 

professores, direção, ou pessoal da limpeza observarem o que está acontecendo 
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nos corredores ou em outros espaços da escola. Observamos, também, que as 

aulas aconteciam de portas abertas em sua maioria, oferecendo certa visibilidade 

para todos os seus integrantes. Assim, classificamos como forte e fraca (C+/-) a 

categoria de visibilidade do espaço (cf. Figura 35). A coordenação complementa: 

 
Nossa grande vantagem aqui é que estamos em um prédio 
horizontal e então conseguimos andar facilmente por todo o espaço 
e observar tudo que está acontecendo. Diferentemente do prédio ao 
lado (5o e 6o) que é um caixote de quatros andares com apenas um 
inspetor que não consegue acompanhar tudo que está acontecendo 
na escola, todo mundo ajuda, olha, briga e corrige. Aqui a escola é 
acolhedora por ser plana (INFORMAÇÃO VERBAL)99.  

 
  

                                            
99Entrevista concedida por SILVA, M. Entrevista II. [ago. 2015]. Entrevistador: Adolfo Tanzi Neto. Rio 

de Janeiro, 2015, 1 arquivo. mp4a (20min e 56 sec.). Outros trechos da entrevista podem ser 
encontrados no Apêndice VI - B1, B2, B3 e B4 desta tese. 
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Fgura 35. Contexto escolar II – símbolos internos: organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – visibilidade nos espaços – corredor da escola 

 
      Fonte: Acervo pessoal do pesquisador.  

 

Observando a ocupação integrada do estabelecimento por professores, 

coordenação/direção e alunos, verificamos que os espaços estão separados 

hierarquicamente e com diferentes objetivos – sala dos professores, coordenação, 

direção, sala de aula, quadra para Educação Física, sala de Informática, Sala de 

Leitura, cozinha (cf. Figura 36). 

 
Figura 36. Contexto escolar II – símbolos internos: organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – integração e flexibilidade dos espaços – sala dos professores. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador.  
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Sendo assim, classificamos como forte (C+), para o contexto escolar II, a 

integração dos espaços entre professores, coordenação/direção e alunos, uma vez 

que são separados hierarquicamente e o aluno não tem acesso a todos esses 

espaços. 

Em resumo, no que tange aos símbolos internos (organização dos espaços 

de ensino-aprendizagem), a presença de artefatos mediadores como grades na 

janela da cozinha, no televisor, no corredor e a demarcação hierárquica dos espaços 

revelam como eles funcionam no sentido de moldar os discursos e espaços. 

Se pensarmos na sua forma arquitetônica de realização, como já discutimos 

anteriormente, os discursos – a massa verbo-visual, são governados, em sua 

maioria nesse contexto, pelos professores, direção e coordenação.  

Em nossas analises, também observamos que a escola busca quebrar essa 

relação de poder, seja criando espaços como a sala de leitura, seja na integração de 

alunos para o uso tecnologias digitais que, saindo das carteiras enfileiradas e da 

relação de um para todos, criam novos espaços de interação entre si. Entretanto, a 

materialidade discursiva oferecida para os seus integrantes, ou seja, os artefatos 

mediadores do seu dia-a-dia no contexto escolar é outra, uma vez que objetos 

históricos e semióticos da produção de espaço em específico estão organizados na 

divisão de trabalho hierárquica de instrumentos, tecnologia e conhecimento para 

respeitar, seguir e aprender. 

No contexto III100, os espaços estão demarcados por áreas distintas: sala de 

diretoria, sala de professores, Laboratórios de Informática e de Ciências, Sala de 

Artes, quadra de esportes, cozinha, Sala de Leitura, ou seja, a escola oferece 

diferentes espaços de ensino-aprendizagem, mas a maioria das aulas acontece em 

áreas também pré-determinadas. Os espaços são demarcados, em sua maioria, 

para aulas específicas: quadra poliesportiva – aulas de Educação Física; Sala de 

Informática – atividades com computadores: sala de aula – aulas de conteúdo etc. 

(cf. Figura 37). 

 
  

                                            
100  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto III, Apêndice VII – 
C3.   
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Figura 37. Contexto escolar III – símbolos internos organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – demarcação. 

 
   Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Sendo assim, classificamos como fortes (C+) as demarcações dos espaços 

de ensino-aprendizagem, uma vez que a organização da escola está pré-

determinada para atividades específicas. Já para a questão de integração e 

flexibilidade dos espaços de ensino-aprendizagem, buscamos entender que mesmo 

quando um contexto apresenta forte Classificação, devido à divisão de estrutura dos 

espaços de ensino-aprendizagem, seus usuários subvertem seu uso para integrar 

diferentes espaços, de acordo com suas necessidades didáticas.  

Para o contexto escolar III, observamos que, em alguns momentos, há uma 

integração de diferentes espaços durante a aula. Nas aulas de Artes e de Ciências, 

por exemplo, alguns espaços são flexibilizados, principalmente quanto à 

organização do mobiliário, nos permitindo inferir que diferentes aulas são dadas não 

somente de forma expositiva (cf. Figura 38). 
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Figura 38. Contexto escolar III – símbolos internos organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – flexibilidade. 

 
     Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Desse modo, avaliamos que, no contexto escolar III, há uma busca para 

flexibilizar o espaço escolar, não somente derrubando os limites das paredes, mas 

também pela organização do mobiliário, para integrar os grupos; com isso, 

classificamos a flexibilidade entre forte e fraca (C+/-). 
Para a questão da visibilidade, observamos, no período de nossa pesquisa no 

contexto escolar III, que, apesar de alunos e professores não serem observados nos 

espaços de ensino-aprendizagem, devido a uma questão de arquitetura predial com 

paredes, portas, andares etc., os espaços não estavam trancados no momento da 

pesquisa. Mesmo sendo um prédio vertical, constatamos uma fluidez entre os 

espaços de sala de leitura, Laboratório de Ciências, Sala de Informática etc., ou seja, 

os espaços estavam abertos para os seus usuários; isso também pôde ser 

observado pela orientação nas paredes das salas não só para os professores, mas 

para qualquer pessoa que quisesse usar o espaço (cf. Figura 39).   

 
  



ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
________________ 

 182 

Figura 39. Contexto escolar III – símbolos internos organização dos espaços de ensino-
aprendizagem – visibilidade. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

  Posto isso, denominamos como forte e fraca (C+/-) a categoria de visibilidade 

nos espaços de ensino-aprendizagem, uma vez que todos os participantes daquele 

contexto podem fazer uso dos espaços que não estão trancados nem sob a 

responsabilidade de pessoas em posição hierárquica mais alta do que os alunos. 

Para a última categoria, sobre a integração dos espaços entre professores, 

coordenação/direção e alunos, observamos que os espaços da sala dos professores, 

coordenação, secretaria e direção estão separados hierarquicamente. Entretanto, os 

outros espaços da escola podem ser acessados pelos alunos, pois não são 

protegidos por chaves, cadeados ou grades. Como já mencionamos, há uma fluidez 

entre os espaços e os alunos transitam com facilidade entre um espaço e outro. 

Dessa forma, também classificamos como forte e fraca (C+/-) essa categoria de 

análise. 

Apesar do contexto escolar III não ter uma arquitetura física exitosa, mas a de 

um prédio característico das tradicionais escolas brasileiras, pudemos ver a busca 

pela fluidez nos espaços e nas relações de poder. Ao empreendermos o todo 

arquitetônico na sua realidade original – cognitiva, observamos a busca pela 

construção de artefatos mediadores de posicionamento social mais distribuído, como 

mostra a figura 39, sobre as responsabilidades, e como na organização das carteiras 

em algumas salas. Sendo assim, entendemos que há uma tentativa de se criar uma 
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massa verbo-visual ou uma materialidade discursiva advinda de todos os 

participantes no espaço social, mesmo que limitada. 

Resumimos, no quadro abaixo, as categorias de símbolos internos: 

organização dos espaços de ensino-aprendizagem para os contextos I, II e III. 

 
Quadro 11. Símbolos internos: organização do espaço escolar – contextos I, II e III. 

Símbolos internos: organização dos espaços de ensino-aprendizagem 

Organização dos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

Resumo dos 
indicadores de 
Classificação	

Resumo dos 
indicadores de 
Classificação 

Resumo dos 
indicadores de 
Classificação 

Contexto escolar  I	 Contexto escolar  II Contexto escolar III 

Demarcação dos 
espaços de ensino- 
aprendizagem 

C- C+ C+ 

Integração e 
flexibilidade dos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

C- C+/- C+/- 

Visibilidade nos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

C- C+/- C+/- 

Integração dos 
espaços entre  
professores, 
coordenação/direção 
e alunos 

C- C+ C+/- 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

6.4 Símbolos internos: enunciados verbo-visuais no contexto escolar – 
contextos I, II e III  

 

Para o último quadro de categorias de análise, o de símbolos internos: 

enunciados verbo-visuais do contexto escolar 101 , buscamos entender as regras 

verbo-visuais, as produções expostas dos alunos, a construção de repertórios 

culturais produzidos na escola e demais formas de interações verbo-visuais com os 

                                            
101 Ver categorias de análises Quadro 8 – símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto 

escolar - capítulo metodológico. 
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participantes no contexto escolar, para apreender, de uma perspectiva dialógica, as 

posições axiológicas e os valores sócio-históricos que emergem desse contexto. 

Para tanto, focamos, principalmente, nos elementos verbais e visuais, e na forma 

como são refletidos e refratados no discurso regulador dos participantes do contexto 

escolar. 

Para a questão das regras verbo-visuais nos diferentes espaços, observamos 

que o contexto escolar I102 oferece uma mistura entre regras de comportamentos 

sociais esperados e desejados e aqueles apresentados como produtos da cultura 

escolar dos alunos. As regras são discutidas e produzidas por todos os participantes 

do contexto escolar, como já mencionamos (cf. Figura 40). 

 
Figura 40. Contexto escolar I – símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – regras verbo-visuais. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

No período de nossas visitas para coleta de dados, observamos poucas 

regras verbo-visuais expressas. Por outro lado, ouvimos conversas sobre o desejado 

ou o que seria interessante, de forma que as regras estão estabelecidas de forma 

implícita pelos integrantes do contexto. Desse modo, para este contexto, 

denominamos como fraco o Enquadramento (E-) para as regras verbo-visuais nos 

diferentes espaços. 

Na questão da produção dos alunos exposta nos espaços, não encontramos 

produções que refletissem resultados de aprendizagem dos alunos, sendo que os 
                                            
102  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto I, Apêndices V – 
A4.   
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murais, paredes e expositores são mais usados para documentos e convites de 

atividades do dia-a-dia. Por isso, observamos uma participação dos alunos na 

maioria dos documentos expostos seja para se inscrever em uma oficina ou para dar 

avaliação, por meio de recados, em alguma atividade de grupo. Ocorreram inúmeros 

momentos em que os alunos escreviam documentos nos murais ou planejavam 

como construir panfleto de convite para uma oficina, fazendo uso de metalinguagem, 

com uso de tirinhas ou formas de expressão de seu cotidiano (cf. Figura 41). 

Trabalhos mais longos foram apresentados em um dia do semestre para toda a 

escola, com a participação dos pais/responsáveis, não só por meio de expositores, 

mas também com apresentações orais, dramatizações etc. 

 
Figura 41. Contexto escolar I – símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – produção dos alunos. 

 
       Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Assim, encontramos muitos enunciados verbo-visuais dos gêneros recado ou 

panfleto e não produções textuais de resultados de aprendizagem, típicas do 

contexto escolar tradicional. Portanto, denominamos como fraco o Enquadramento 

para as produções dos alunos (E-), pois os trabalhos expostos focam na produção 

de gêneros distintos com uso de diferentes recursos linguísticos verbo-visuais 

escolhidos pelos alunos e claramente pertencentes ao seu dia-a-dia. 

Para a questão da construção de repertório cultural, não observamos, durante 

as visitas, discussões com o grupo todo a esse respeito. Os alunos buscam 
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satisfazer suas curiosidades individuais discutindo temas variados nos seus projetos 

de vida. Entretanto, trabalhos de artes plásticas são encontrados por todo o espaço 

educacional.  

Nos expositores, encontramos produções que focavam em necessidades 

mais globais do que locais. Assim, denominamos entre forte e fraco o 

Enquadramento (E+/-), pois os artefatos culturais produzidos pelos alunos não se 

restringem aos repertórios culturais típicos de um contexto social escolar, como dia 

do índio, dia da água etc., mas, sim, temas de seus interesses, discutidos com 

tutores e educadores (cf. Figura 42). 

 
Figura 42. Contexto escolar I – símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – construção de repertório cultural. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Com relação às interações verbo-visuais com os participantes no contexto 

escolar, como já mencionamos anteriormente, há uma interação nos cartazes 

expostos pela escola, uma vez que os alunos anotam seus nomes para indicar 

participação em uma oficina, deixam recados de como foi a organização do almoço 

ou convites para chamar grupos a participar ou criar novas oficinas ou encontros (Cf. 

Figura 43).  
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Figura 43. Contexto escolar I – símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – interações com os participantes. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Denominamos como fraco o Enquadramento para a questão da interação 

verbo-visual nos espaços (E-), pois os enunciados encontrados no contexto escolar I 

pertencem ao cotidiano, tais como: recados, cartazes, panfletos, convites etc., 

produzidos pelos próprios alunos.  

Nesse contexto escolar, no que tange aos símbolos internos, enunciados 

verbo-visuais, ressaltamos que é a base material dos enunciados verbo-visuais que 

promove um posicionamento social menos hierárquico e mais horizontal de 

discursos, pois a distribuição de poder e controle, nesse contexto, privilegia todos os 

participantes. A partir dos artefatos mediadores criados pelos próprios alunos, 

podemos observar a simetria de participação nos comentários, nas críticas e na 

interação com todos os envolvidos. Nesse sentido, a forma composicional de 

escolhas verbais e visuais, que constitui o objeto estético em um acontecimento 

histórico e social, é dada pelos alunos. Sua forma arquitetônica de realização se dá, 

prioritariamente, pelos alunos e não pelos educadores, coordenadores e diretores. 

Com efeito, ponderamos que apesar da importância do valor axiológico atribuído 

nessa relação simétrica, pode haver um apagamento das vozes desses outros 
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falantes (professores, coordenadores e diretores) nos enunciados verbo-visuais 

desse espaço social escolar.  

Se há de se pensar em um posicionamento político, ético, cultural e retórico 

na sociedade, no desenvolvimento humano, devemos contemplar os atos semióticos 

ou os artefatos mediadores das vozes de outros participantes, pois, ainda que não 

estejam na mesma relação simétrica, geram meios de modelação e ações de 

discursos significativos, importantes para o desenvolvimento de cidadãos no período 

escolar. Discursos esses significativos, de influência ontológica e epistemológica no 

desenvolvimento de futuros agentes participantes de uma sociedade impregnada de 

diferentes posicionamentos sociais em suas relações de poder e controle. 

No contexto II103, para a categoria de regras verbo-visuais nos diferentes 

espaços, observamos que o enfoque das regras e dos avisos no espaço escolar é 

mais para os professores do que para os alunos (cf. Figura 44). Alguns cartazes 

podem ser interpretados como comportamentos sociais esperados no espaço 

escolar, mas não são produtos dos alunos. Outras regras são claramente 

observadas pelo trancamento dos espaços, das grades e pela divisão hierárquica 

nos espaços.  

 
  

                                            
103  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto II, Apêndices VI – 
B4.   



ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
________________ 

 189 

Figura 44.  Contexto escolar II – símbolos internos:  enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – regras verbo-visuais. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Sendo assim, denominamos como forte o Enquadramento (E+) no contexto 

escolar II, quanto às regras verbo-visuais, uma vez que não encontramos avisos, 

panfletos ou outras formas verbo-visuais de comunicação como produtos da cultura 

escolar dos envolvidos. 

Quanto às produções expostas pelos alunos nos espaços da escola, a 

maioria remete a trabalhos de disciplinas escolares (resultados alcançados) (cf. 

Figura 45). 
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Figura 45. Contexto escolar II – símbolos internos:  enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – produção dos alunos. 

 
   Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Os trabalhos retomam conteúdos aprendidos no dia-a-dia do contexto escolar, 

privilegiando apenas a escrita, com pouco uso de metalinguagem ou recursos 

linguísticos por parte dos participantes. Assim, enquadramos como forte (E+) a 

categoria de produção dos alunos – produções expostas nos espaços –, uma vez 

que a voz do aluno, o seu posicionamento social, o seu plano de expressão não é 

observado nos expositores da escola.  

Para o quesito de construção de repertório crítico cultural (artefatos culturais), 

constatamos que alguns trabalhos discutem questões pertinentes a valores globais 

da sociedade como Tabagismo, Guerra, Paz, Racismo, mas não tratam de 

necessidades locais da comunidade e seu entorno (Cf. Figura 46). Outros trabalhos, 

como já mencionamos, mostram resultados de aprendizagem. 
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Figura 46. Contexto escolar II – símbolos internos:  enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – construção de repertório cultura. 

 
      Fonte: Acervo do pesquisador. 

 
 

Enquadramos como forte e fraco (E+/-), portanto, a categoria de construção 

de repertório crítico-cultural para o contexto II, uma vez que alguns trabalhos 

expostos focam nas práticas sociais globais, mas pouco nas questões locais do 

contexto escolar. Nessa questão, Bernstein (2000 [1996]) postula que quando um 

contexto escolar não traz para o espaço valores externos dos envolvidos, tais como 

imagens, vozes, artefatos culturais, torna-se difícil para o aluno reconhecer-se como 

parte desse contexto. 

Na questão de interações verbo-visuais com os participantes, também 

observamos que o contexto II privilegia o canônico da comunicação escolar 

tradicional, ou seja, apenas a escrita, fazendo pouco uso de recursos linguísticos do 

cotidiano dos alunos (Cf. Figura 47). 
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Figura 47. Contexto escolar II – símbolos internos:  enunciados verbo-visuais do contexto 
escolar – interações com os participantes. 

 
   Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Posto isso, enquadramos como forte (E+) a categoria de interação com os 

participantes no contexto escolar II.  

Em poucas palavras, podemos entender que sobre a questão dos símbolos 

internos, enunciados verbo-visuais, o contexto escolar II apresenta-se como oposto 

ao contexto escolar I, pois há um apagamento da voz do aluno nos enunciados 

verbo-visuais expostos nos diferentes espaços, mesmo nos trabalhos escolares que 

discutiram conteúdos aprendidos. Nessa ótica, podemos inferir que a forma 

arquitetônica de realização contempla apenas o caráter semiótico/ético das posições 

das pessoas com papel de maior hierarquia no espaço social, de seleção de 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da individualidade de somente um 

grupo de falantes, nesse contexto, os professores, diretores e coordenadores.    

Para a análise dos mesmos símbolos no contexto III104, ao observarmos as 

regras verbo-visuais nos diferentes espaços, encontramos algumas normas 

relacionadas ao comportamento social esperado, estampadas nos quadros de aviso, 

nos expositores ou nas paredes da escola (cf. Figura 48). Essas regras foram 

                                            
104  Para ver o detalhamento das análises (fotos, documentos, entrevistas, expositores, notas de 

campo) para a devida Classificação ou Enquadramento consultar, para o contexto III, Apêndices VII 
– C4.   
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criadas não somente pela secretaria da escola, mas também por projetos com os 

alunos.  

 
Figura 48. Contexto escolar III – símbolos internos enunciados verbo-visuais no contexto 
escolar – regras verbo-visuais. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Há, assim, mais uma discussão do esperado do que apenas regras fixas de 

comportamento social. Para a organização dos armários, há indicação de autonomia 

no comportamento esperado do aluno, o mesmo acontecendo com o aviso da sala 

de aula: professores e alunos podem usar o espaço e são responsáveis pelo 

desligamento dos itens elétricos e pelo fechamento do espaço (cf. Figura 48). Desse 

modo, para a categoria de regras verbo-visuais, enquadramos como fraca (E-), uma 

vez que é dada uma certa autonomia ao aluno para o devido comportamento social 

esperado no espaço escolar, sem chaves, cadeados etc. 

A respeito das produções dos alunos, expostas nos espaços do contexto III, 

no período da pesquisa, entendemos também essa categoria de Enquadramento 

como fraca (E-), uma vez que tal produção, por todo o espaço escolar, focaliza 

trabalhos distintos, tais como projeto de vida (nossos sonhos) e arte (cf. Figura 49), 

e não resultados de aprendizagem de cunho conteudista. Para tanto, usam 
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diferentes recursos linguísticos como imagens, cores, trabalhos abstratos etc. Em 

alguns expositores, encontramos a reprodução de conteúdos específicos escolares, 

mas, mesmo assim, com o uso de imagens de representação, cores etc. 

 
Figura 49. Contexto escolar III – símbolos internos enunciados verbo-visuais no contexto 
escolar – produção dos alunos. 

 
  Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

 Quanto à construção de repertório cultural, ou seja, aos artefatos culturais 

produzidos nos espaços, enquadramos como fraca (E-) essa categoria, uma vez que 

os trabalhos expostos por todo o espaço escolar estavam orientados para a 

construção de repertório cultural local e global, por meio da arte, com produção de 

quadros, trabalhos manuais, como o projeto do cavalo de Troia (Cf. Figura 50) ou o 

calendário do meio ambiente. Percebemos, no período da pesquisa, que os 

trabalhos buscavam apresentar temas sobre as necessidades locais e globais dos 

envolvidos (cf. 50).  
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Figura 50. Contexto escolar III – símbolos internos enunciados verbo-visuais no contexto 
escolar – construção de repertório cultural. 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Para avaliar a interação dos participantes no contexto escolar, ou seja, as 

interações verbo-visuais, enquadramos como fraca (E-) essa categoria, uma vez que, 

no período da pesquisa, percebemos que a interação verbo-visual deu-se por meio 

de diferentes recursos linguísticos, produtos do cotidiano dos alunos, com o uso de 

imagens, cor, emoticons105, fotos, desenhos (cf. Figura 51). 

 
  

                                            
105 Emoticons (emoção + ícones) são formas de comunicação paralinguística com o objetivo de 

transmitir um estado emocional por meio ícones muito usado nas redes sociais.  
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Figura 51. Contexto escolar III – símbolos internos enunciados verbo-visuais no contexto 
escolar – interações com os participantes. 

 
   Fonte: Acervo do pesquisador. 

 

Para resumir, entendemos que a forma arquitetônica de realização do 

contexto escolar III configura-se em uma troca das diferentes vozes que produzem o 

espaço social escolar; os posicionamentos sociais dos professores, direção e 

coordenação e dos alunos estão presentes nos enunciados verbo-visuais, pois há 

uma troca em busca de uma forma composicional que contemple todas as vozes. 

Diferentes posições ideológicas, éticas e culturais ficam claras nos trabalhos que 

são institucionais e nos trabalhos dos alunos, como imagem sobre o meu sonho (cf. 

Figura 49), sobre o estudo de matemática (cf. Figura 51) e sobre as regras do 

espaço, criadas pelos dois grupos (cf. Figura 48).  

Como já pontuamos nossa preocupação com o contexto escolar I, 

acreditamos que forças sociais e históricas de todos os participantes deveriam 

permear os espaços escolares. Não podemos nos esquecer que os artefatos que 

nos medeiam também nos posicionam semioticamente em relação ao outro e aos 

que nos cercam, e, como já discutimos em capítulo teórico, esses processos 

refletem, essencialmente, nas considerações retóricas e éticas, que são 

influenciadas pelas manifestações entre pessoas e o mundo. Há de se pensar em 
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produções de artefatos mediadores nos espaços sociais escolares, advindos das 

tensões sociais, históricas e institucionais de todas as vozes, professores, 

coordenadores, diretores, secretárias e alunos.  

Resumimos as categorias de análise para os símbolos internos: enunciados 

verbo-visuais nos contextos I, II e III, no quadro abaixo. 

 
Quadro 12. Símbolos internos: enunciados verbo-visuais do contexto escolar – contextos I, 
II e III. 

Símbolos internos: enunciados verbo-visuais no contexto escolar 

Regras verbo-visuais, 
produção dos alunos, 
construção de repertório e 
interação 

Resumo dos 
indicadores de 
Enquadramento	

Resumo dos 
indicadores de 
Enquadramento 

Resumo dos 
indicadores de 
Enquadramento 

Contexto 
escolar I 

Contexto 
escolar II 

Contexto 
escolar III 

Regras verbo-visuais no 
diferentes espaços  

E+/- E+ E- 

Produção dos alunos expostos 
no espaços  E- E+ E- 

Construção de repertório crítico 
cultural 

E+/- E+/- E- 

Interação dos participantes no 
contexto escolar  

E- E+ E- 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

6.5 Comparativo para Classificação e Enquadramento por meio de 
quadrantes – contextos I, II e III 

 

Com o objetivo de resumirmos as análises feitas nos três contextos 

apresentados até o momento, sobre Classificações e Enquadramentos em relação 

às categorias de análise propostas para esta pesquisa (Cf. Quadros 5, 6, 7 e 8), 

apresentamos, por meio de quadrantes – com o eixo horizontal para Classificação e 

o vertical para o Enquadramento – indo do mais fraco ao mais forte, de forma gráfica 

e resumida, cada contexto escolar. Assim, podemos entender de forma 

representativa como se deu a configuração das interrelações de poder e controle na 

forma arquitetônica de realização de cada contexto escolar. Posto isso, damos 

continuidade em nossas análises e reflexões, uma vez que já temos uma visão 

micro de cada espaço social escolar. 
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O uso dos quadrantes foi desenvolvido por nós durante o processo desta 

pesquisa, com o objetivo de facilitar o entendimento e para ajudar na orientação das 

discussões micro sobre cada contexto escolar analisado (cf. Quadrantes 1, 2 e 3).  
 

Quadrantes 1. Símbolos (externos e internos)  contexto escolar I – Classificação e 
Enquadramento106 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

Ao observarmos a representação final do contexto escolar I, por meio de 

quadrantes, entendemos que o círculo (S1), que envolve as análises dos símbolos 

externos do espaço escolar: comunidade escolar e seu entorno, incluindo 

pais/responsáveis, teve sua representação na parte mais fraca nos quadrantes de C- 

e E-. Ou seja, o contexto I por meio da comunidade escolar e do entorno, com a 

participação dos pais/responsáveis, professores/educadores e agentes externos, 

busca criar um espaço social escolar de participação e troca com todos os seus 

envolvidos.  
                                            
106 Símbolos externos 1: Área externa do espaço escolar; Comunidade escolar e 

seu entorno; Envolvimento dos pais/responsáveis; Envolvimento dos professores/educadores e 
agentes externos. Símbolos internos 2: Organização e planejamento da aula; Orientação 
pedagógica do planejamento da aula; Organização dos agrupamentos da sala de aula; Organização 
do espaço na sala de aula; Orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala; 
Comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula. Símbolos internos 3: Demarcação 
dos espaços de ensino- aprendizagem; Integração e flexibilidade dos espaços de ensino-
aprendizagem, Visibilidade nos espaços de ensino-aprendizagem; Integração dos espaços entre 
professores; coordenação/direção e alunos. Símbolos internos 4: Regras verbo-visuais nos 
diferentes espaços; Produções dos alunos expostas nos espaços; Construção de repertório crítico 
cultural; Interação com os participantes no contexto escolar. 
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Para o círculo (S2), que envolve as análises dos símbolos internos referentes 

a organização e planejamento da aula, orientação pedagógica do planejamento da 

aula, organização dos agrupamentos da sala de aula, organização do espaço na 

sala de aula, orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala, 

comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula, encontramos a mesma 

posição na parte mais fraca dos eixos dos quadrantes C- e E-. Em outras palavras, o 

contexto escolar I busca integrar interdisciplinarmente os conteúdos, com a 

colaboração ativa dos alunos nas tomadas de decisões, na sequência de 

aprendizagem, no ritmo, na avaliação e nas responsabilidades pelo processo de 

ensino-aprendizagem.  

Também os símbolos internos representados pelo círculo (S3), no qual se 

envolvem as análises da demarcação dos espaços de ensino-aprendizagem, 

integração e flexibilidade dos espaços de ensino-aprendizagem, visibilidade nos 

espaços de ensino-aprendizagem, integração dos espaços entre professores, 

coordenação/direção e alunos, observamos uma Classificação fraca C-, pois a 

escola oferece uma integração total entre os diferentes espaços escolares, por meio 

da não demarcação distinta dos espaços de ensino-aprendizagem, integração, 

flexibilidade e visibilidade para todos os seus envolvidos. 

Quanto aos símbolos internos representados no círculo (S4), que envolvem 

as análises das regras verbo-visuais nos diferentes espaços, das produções de 

alunos expostas nos espaços, da construção de repertório crítico cultural, da 

interação com os participantes no contexto escolar, observamos uma pequena 

variação entre E+/- e E-. Assim, o círculo representacional (S4) encaixa-se próximo 

ao meio entre E- e E+/-, no eixo vertical de Enquadramento, uma vez que a voz do 

aluno pôde ser observada nos trabalhos expostos, nas interações verbo-visuais, 

como produto do seu cotidiano, apesar de serem também encontrados alguns 

poucos trabalhos que discutiam questões culturais locais e globais.  

Ao observamos os quadrantes 1 entendemos as Classificações e 

Enquadramentos definidos para o contexto escolar I, considerado, em nossas 

análises, o mais fraco dos três contextos, nos códigos de Classificação e 

Enquadramento. Vale lembrar que em uma Classificação fraca as relações de poder, 

a divisão social, as relações entre os envolvidos e as regras de reconhecimento 

entre os participantes são menos tênues e em um Enquadramento fraco as relações 
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sociais, as regras de realização aparecem de forma mais fluida, dando voz a todos 

os participantes envolvidos nesse contexto.  

 
Quadrantes 2. Símbolos (externos e internos) contexto escolar II – Classificação e 
Enquadramento107 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Para o contexto escolar II, ao observarmos o círculo (S1), relacionado à 

análise dos símbolos externos do espaço escolar – comunidade escolar e seu 

entorno, envolvimento dos pais/responsáveis – verificamos sua representação na 

parte mais forte, nos quadrantes entre C+ e C+/- e E+ e E+/-, de acordo com as 

análises já apresentadas. Assim, entendemos que pouco da comunidade escolar e 

seu entorno é expressa no espaço social escolar, não havendo participação efetiva 

dos pais/responsáveis nem registro da voz dos professores/educadores para o 

protagonismo de mudança.  

                                            

107  Símbolos externos 1: Área externa do espaço escolar, Comunidade 
escolar e seu entorno, Envolvimento dos pais/responsáveis, Envolvimento dos professores/ 
educadores e agentes externos. Símbolos internos 2: Organização e planejamento da aula, 
Orientação pedagógica do planejamento da aula, Organização dos agrupamentos da sala de aula, 
Organização do espaço na sala de aula, Orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala, 
Comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula. Símbolos internos 3: Demarcação 
dos espaços de ensino- aprendizagem, Integração e flexibilidade dos espaços de ensino-
aprendizagem, Visibilidade nos espaços de ensino-aprendizagem, Integração dos espaços entre 
professores, coordenação/direção e alunos. Símbolos internos 4: Regras verbo-visuais nos 
diferentes espaços, Produção dos alunos expostos nos espaços, Construção de repertório crítico 
cultural, Interação com os participantes no contexto escolar. 
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Já o círculo (S2), que envolve as análises dos símbolos internos referentes a 

organização e planejamento da aula, orientação pedagógica desse planejamento, 

organização dos agrupamentos em sala, organização do espaço na sala de aula, 

orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados, comportamento social (relação 

hierárquica) na sala de aula, encontra-se no quadrante mais forte de Classificação e 

Enquadramento. Em nossas análises, a Classificação foi forte, em sua maioria C+, 

com apenas uma variação de C+/- para a categoria de organização do espaço na 

sala de aula (Prática Instrucional – Contexto), uma vez que apresentou certa 

mobilidade na prática do professor para os usos de espaços distintos na escola. 

Para o Enquadramento nesse contexto escolar II, observamos uma pequena 

variação entre E+/- e E+ na orientação pedagógica e no comportamento social, na 

relação hierárquica, pois houve pouco espaço de participação do aluno quanto a 

seleção de conteúdos, avaliação e ritmo de aprendizagem. 

No círculo (S3), em que estão envolvidas as análises da demarcação dos 

espaços de ensino-aprendizagem, integração e flexibilidade dos espaços de ensino-

aprendizagem, visibilidade nos espaços de ensino-aprendizagem, bem como 

integração dos espaços entre professores, coordenação/direção e alunos, 

observamos apenas a Classificação. No quadrante específico, o círculo está 

localizado a meia distância entre C+ e C-, pois encontramos variações entre C+ e 

C+/- em nossas análises, já discutidas acima, proporcionando, em alguns momentos, 

a integração e a visibilidade nos espaços, nos momentos de ensino-aprendizagem. 

Para o círculo (S4), que envolve as análises das regras verbo-visuais nos 

diferentes espaços, da produção dos alunos expostos nos espaços, da construção 

de repertório crítico-cultural e da interação com os participantes no contexto escolar, 

observamos apenas uma pequena variação para o E+/-, com preponderância em E+. 

Sendo assim, entendemos que o contexto escolar II está na parte mais forte dos 

quadrantes, evidenciando ser uma escola que manifesta formas mais fortes de 

controle da comunicação, de relações sociais, de orientações para o ensino-

aprendizagem, de planos de expressão ou de enunciados verbo-visuais, que pouco 

manifestam a participação social do aluno. Ou seja, o contexto escolar II apresentou 

uma relação mais vertical do que horizontal, como espaço social escolar. 
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Quadrantes 3. Símbolos (externos e internos) contexto escolar III – Classificação e 
Enquadramento108 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Para o contexto escolar III, o círculo (S1), que envolve a análise dos símbolos 

externos do espaço escolar – comunidade escolar e seu entorno, envolvimento dos 

pais/responsáveis – ficou localizado entre C+/- e E+/-, uma vez que, a partir dos 

dados coletados e classificados, o contexto escolar teve variações entre forte e fraco. 

Ou seja, os símbolos que expressavam a comunidade escolar e domiciliar revelaram 

variações entre forte e fraco para as questões do envolvimento dos pais, com baixa 

participação, embora chamados para participar; e, por se tratar de um Ginásio 

Carioca, verificou-se um papel mais participativo dos professores nas decisões 

escolares.  

Para o circulo (S2), que envolve a análise dos símbolos internos referentes a 

organização e planejamento da aula, orientação pedagógica do planejamento da 

aula, organização dos agrupamentos da sala de aula, organização do espaço na 
                                            

108  Símbolos externos 1: Área externa do espaço escolar, Comunidade 
escolar e seu entorno, Envolvimento dos pais/responsáveis, Envolvimento dos professores/ 
educadores e agentes externos. Símbolos internos 2: Organização e planejamento da aula, 
Orientação pedagógica do planejamento da aula, Organização dos agrupamentos da sala de aula, 
Organização do espaço na sala de aula, Orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala, 
Comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula. Símbolos internos 3: Demarcação 
dos espaços de ensino- aprendizagem, Integração e flexibilidade dos espaços de ensino-
aprendizagem, Visibilidade nos espaços de ensino-aprendizagem, Integração dos espaços entre 
professores, coordenação/direção e alunos. Símbolos internos 4: Regras verbo-visuais nos 
diferentes espaços, Produção dos alunos expostos nos espaços, Construção de repertório crítico 
cultural, Interação com os participantes no contexto escolar. 

E+

E-

C- C+
S1

S2
S3

S4
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sala de aula, orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala, 

comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula, encontramos também 

uma variação entre C+/- e E+/-, com preponderância para C+/- e E+/- como pode ser 

observado pela localização do S2 nos quadrantes III. Tal posicionamento deve-se ao 

fato de a escola tentar repensar sua prática escolar com a organização do mobiliário, 

com trabalhos de Artes e grupos de estudos, apesar de ser regida pela SME-RJ. 

 Já os símbolos internos representados pelo círculo (S3) envolveram as 

análises de demarcação dos espaços de ensino-aprendizagem, integração e 

flexibilidade dos espaços de ensino-aprendizagem, visibilidade nos espaços de 

ensino-aprendizagem, integração dos espaços entre professores, 

coordenação/direção e alunos. No contexto escolar III, observamos apenas a 

Classificação, o círculo representante está localizado mais à direita do centro, que 

marca C+/- no quadrante. Como apontado na análise, as demarcações mostraram-

se fluidas para todos os seus participantes, isto é, o contexto III demostrou certa 

integração, flexibilidade e visibilidade para os envolvidos no espaço, apesar de se 

tratar de um edifício vertical. 

Quanto aos símbolos internos, representados pelo círculo (S4), envolvendo as 

regras verbo-visuais nos diferentes espaços, produção dos alunos expostos nos 

espaços, construção de repertório crítico cultural, interação com os participantes no 

contexto escolar, foram considerados com um Enquadramento fraco E- em nossas 

análises, levando o círculo representacional para o quadrante mais fraco desse 

quesito. Isso porque observamos a voz dos alunos nas regras sociais dos espaços, 

na produção de trabalhos, nos artefatos culturais e nas interações verbo-visuais, que 

mostraram o uso de recursos cotidianos dos alunos.  

Dessa forma, entendemos que o contexto escolar III, está em posição 

intermediária entre o contexto escolar I – mais fraco de Classificação e 

Enquadramento – e o contexto escolar II – mais forte, tal como representado nos 

quadrantes a seguir: 
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Quadrantes 4. Símbolos (externos e internos) contextos escolares I, II e III – Classificação e 
Enquadramento109 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Na próxima seção, com os dados produzidos no questionário de 

pertencimento escolar110 e por meio da análise das redações111 feitas pelos alunos, 

apresentamos os resultados alcançados para uma discussão macro, na perspectiva 

do aluno, para os três contextos sociais escolares. 

 

 

6.6 Comparativo para o questionário de pertencimento escolar e redação 
nos contextos I, II e III  

 
Como já discutimos em nosso capítulo teórico, para Daniels (2015), a 

pesquisa vygotskyana avançou muito nas questões sobre como as ações mentais 

estão cultural, institucional e historicamente situadas, mas muito pouco nas relações 

entre as ferramentas culturais e nas relações de poder e controle em um 

determinado contexto. 

Para tanto, nesta tese de doutorado, buscamos, na perspectiva de Vygotsky 

(1978, 1981, 1987, 2009 [1934]), Bernstein (2003 [1990], 1993, 2000 [1996]), 

                                            

109  Símbolos externos 1: Área externa do espaço escolar, Comunidade 
escolar e seu entorno, Envolvimento dos pais/responsáveis, Envolvimento dos professores/ 
educadores e agentes externos. Símbolos internos 2: Organização e planejamento da aula, 
Orientação pedagógica do planejamento da aula, Organização dos agrupamentos da sala de aula, 
Organização do espaço na sala de aula, Orientação e avaliação dos conteúdos trabalhados em sala, 
Comportamento social (relação hierárquica) na sala de aula. Símbolos internos 3: Demarcação 
dos espaços de ensino- aprendizagem, Integração e flexibilidade dos espaços de ensino-
aprendizagem, Visibilidade nos espaços de ensino-aprendizagem, Integração dos espaços entre 
professores, coordenação/direção e alunos. Símbolos internos 4: Regras verbo-visuais nos 
diferentes espaços, Produção dos alunos expostos nos espaços, Construção de repertório crítico 
cultural, Interação com os participantes no contexto escolar. 

110 Ver apêndice III – Questionário de pertencimento escolar (Alunos) 
111 Ver apêndice IV – Texto de redação (Alunos) 

Contexto escolar I Contexto escolar II Contexto escolar III 
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Bakhtin (2003a [1952-53/1979], 2010 [1924]), levantar as relações de poder e 

controle nos artefatos mediadores de um contexto escolar. Entendemos que, para 

apreender o contexto “social” no seu sentido mais amplo, há de se compreender que 

a mediação implícita – cujo foco está na cadeia comunicativa que envolve signos e 

língua na comunicação, em específico no papel social e no discurso internalizado –, 

relaciona-se com o processo de mediação explícita da consciência humana e seus 

artefatos, junto com as relações de controle e poder nos discursos do dia a dia.  

Para desenvolver esta pesquisa, buscamos entender o micro e o macro de 

um contexto social escolar, analisando seus símbolos externos e internos e suas 

relações de poder e controle, perspectiva pouco usada nos estudos pós-

vygotskyanos, juntamente com o questionário de pertencimento escolar 112  e a 

produção de uma redação sobre questões de futuro e as relações de 

pais/responsáveis, amigos, escola etc., para os envolvidos de cada espaço social 

escolar.  

Nessa direção, desde o início desta pesquisa, acreditamos que o espaço 

social escolar é produzido por meio de uma estrutura social de realidade psicológica, 

de prática social, de criação, de trabalho, que impõe uma ordem temporal e espacial 

sobre as operações, produzindo uma organização social de recursos inerentes, 

tácitos e formativos, para todos aqueles que estão envolvidos nos seus recursos, 

artefatos (ferramentas e signos), enunciados verbo-visuais. Acreditamos, também, 

junto com Lefebvre (1991, p.72), que os participantes desse espaço social 

“combinam seus gestos e direcionam suas energias como uma função para uma 

tarefa específica”.  

Com isso em mente, buscamos responder a nossa primeira pergunta de 

pesquisa: como as relações (posicionamentos) sociais e os artefatos discursivos de 

mediação constituem-se em um espaço social escolar específico e, assim, 

influenciam na formação da consciência dos membros e grupos envolvidos? Para 

tanto, ao contextualizarmos cada espaço social escolar com base em nossos 

quadros de categorias de análise (Cf. Quadros 5, 6, 7 e 8, na seção 5), conseguimos 

verificar como as relações (posicionamentos) sociais e os artefatos mediadores 

constituíam-se em cada contexto pesquisado.  

                                            
112 O questionário de pertencimento escolar foi adaptado de Goodenow (1993), que busca entender 

“até que ponto o aluno se sente pessoalmente aceito, respeitado, incluído e auxiliado pelos outros 
em um ambiente social escolar” (p.80). 
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Para entendermos como esse contexto influencia na formação da consciência 

dos seus envolvidos, uma das ferramentas que usamos para coletar dados sobre 

essa premissa foi o questionário de pertencimento escolar. O objetivo desse 

questionário era entender como o aluno via a si próprio no espaço escolar, qual a 

sua relação de pertencimento com o espaço socia no qual estuda. Para tanto, 

questionamos aproximadamente 180 alunos de 7o, 8o, e 9o 113  anos dos três 

contextos desta pesquisa, e discutimos, a seguir, os resultados mais relevantes (cf. 

Gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). 

Os resultados alcançados, que se destacaram no contexto escolar I, em 

relação aos contextos II e III, foram os mais fracos (C-/F-) na maioria dos quesitos, 

ou seja, mostrou-se esse o espaço escolar no qual a voz do aluno é privilegiada, 

sendo as relações hierárquicas e os espaços menos demarcados. Observamos que, 

para as perguntas (2) “as pessoas desta escola são amigáveis comigo” e (8) “eu me 

sinto seguro (a) nesta escola durante o intervalo ou na hora de comer”, 96% dos 

alunos responderam entre “às vezes verdadeiro e verdadeiro”; e apenas 4% dos 

estudantes declararam “não ser verdadeiro”. Na questão (4) “eu posso ser eu 

mesmo (a) nesta escola”, na (5) “os professores aqui me respeitam”, na (9) “é fácil 

andar por esta escola”, na (10) “há muitos lugares para eu ficar com meus amigos 

nesta escola” e na (11) “eu posso ter um tempo para mim nesta escola se eu quiser”, 

o contexto escolar I apresentou 100% das respostas entre “às vezes verdadeiro” e 

“verdadeiro” (Cf. Gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). 

 
  

                                            
113 Para o contexto escolar I como os alunos não estão divididos por séries trabalhamos com alunos 

da mesma faixa etária dos contextos II e III. 
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Gráfico 1. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 2. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

 
Gráfico 2. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 4. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Gráfico 3. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 5. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 
 
Gráfico 4. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 9. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Gráfico 5. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 9. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

 
Gráfico 6. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 10. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Gráfico 7. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 11 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

 

Quanto ao contexto escolar II, foi Classificado e Enquadrado como forte 

(C+/E+), ou seja, as relações hierárquicas apresentaram-se mais verticais, a voz do 

aluno menos presente e as práticas pedagógicas mais voltadas para o conteúdo do 

que para as habilidades e competências individuais de cada aluno. Observamos que, 

no questionário de pertencimento escolar, apenas as questões (3) “eu sou tratado 

(a) com o mesmo respeito que os outros” e a (8) “eu me sinto seguro (a) nesta 

escola durante o intervalo ou na hora de comer” igualaram-se ao contexto I, com 

96% das respostas entre “às vezes verdadeiro” e “verdadeiro” e 4% como “não 

verdadeiro”, posicionando-se à frente dos outros dois contextos escolares I e III (Cf. 

Gráficos 8 e 9). 

 
  

7%

26%

67%

45%

23%

32%32%

20%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NÃO	É	VERDADEIRO ÀS	VEZES	 VERDADEIRO VERDADEIRO

Pergunta	11.	Eu	posso	ter	um	tempo	pra	mim	nesta	escola	se	eu	quiser

Contexto	Escolar	I Contexto	Escolar	II Contextos	Escolar	III



ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
________________ 

 211 

Gráfico 8. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 3. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 
 
Gráfico 9. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 8. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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entre os símbolos externos e internos, os resultados do questionário de 

pertencimento escolar apontaram para um alto índice de respostas positivas: a 

pergunta (1) “eu me sinto parte desta escola” recebeu 95% das respostas entre “às 

vezes verdadeiro” e “verdadeiro”, e apenas 5% de “não é verdadeiro”; a pergunta (6) 

“eu tenho orgulho em pertencer a esta escola” obteve 100% entre “verdadeiro” e “às 

vezes verdadeiro”; e a pergunta (7) “eu me sinto seguro (a) nesta escola durante as 

aulas” ficou com 97% de “verdadeiro” e “às vezes verdadeiro”, e apenas 3% para 

“não é verdadeiro” (Cf. Gráficos 10, 11 e 12). 

 
Gráfico 10. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 1. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Gráfico 11. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 6. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 
 
Gráfico 12. Pertencimento escolar (Contexto I, II e III) – Pergunta 7. 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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entorno, bem como nos símbolos internos: organização e orientação pedagógica, 

organização dos espaços de ensino-aprendizagem. Entretanto, houve uma 

predominância de Enquadramento fraco (E-) para todos os símbolos internos 

relacionados aos enunciados verbo-visuais nesse contexto. Ou seja, quando 

analisamos as regras verbo-visuais explícitas e implícitas, constatamos que eram 

privilegiados os produtos da cultura cotidiana dos alunos por meio dos seus 

trabalhos expostos, de linguagens verbo-visuais da cultura dos alunos, de artefatos 

culturais locais e globais e de interação com os participantes por meio de recursos 

linguísticos e práticas discursivas dos envolvidos no espaço social.  

O contexto I, também classificado como fraco (E-), para essas questões, 

apresentou números altos: 93% positivo e 7% negativo. Podemos, assim, inferir que 

a possibilidade da relação com o espaço escolar para o índice mais alto nas 

perguntas (1) “eu me sinto parte desta escola” e (6) “eu tenho orgulho de pertencer a 

esta escola”, deva-se aos símbolos internos de enunciados verbo-visuais, que 

privilegiaram a voz do aluno. Ou seja, na perspectiva bernsteiniana, o 

Enquadramento de uma base social menos controlada propicia a voz, a identidade, 

o posicionamento social dos seus envolvidos.  

Mesmo no contexto escolar II, que também apresentou números 

consideráveis – 91% entre “às vezes verdadeiro” e “verdadeiro” e 9% como “não é 

verdadeiro” para a questão (1) “eu me sinto parte da escola” – portanto mais forte 

em nossas classificações e enquadramentos, para a pergunta (4) “eu posso ser eu 

mesmo (a) nesta escola”, 19% dos envolvidos disseram que não, em oposição a 0% 

para o contexto escolar I e 8% para o contexto III.  

Expandimos essa reflexão a partir das contribuições de Bernstein (2000 

[1996]) e Bakhtin (2010 [1924]) sobre a forma arquitetônica e as relações de poder e 

controle, que podem ser traduzidas para formas de comunicação dos seus 

interlocutores. Como já mencionamos em nosso capítulo teórico, tais formas de 

comunicação transmitem códigos pelos quais sujeitos são diferentemente 

posicionados. 

Nessa ótica, os participantes nas situações de comunicação do contexto 

escolar III, devido às suas relações de poder e controle mais fracas na categoria de 

enunciados verbo-visuais, podem, por exemplo, ter reconfigurado a forma 

arquitetônica do seu espaço, de modo a propor diferentes relações entre agentes, 

regras hierárquicas etc., reconfigurando suas posições dialógicas e axiológicas na 
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forma arquitetônica do seu espaço social escolar. Assim, mesmo em um contexto de 

organização de espaços e orientação pedagógica mais forte, constatou-se que a 

base social, a voz e a identidade dos alunos foram privilegiadas.  

Um segundo passo em nosso estudo foi analisar as redações feitas pelos 

envolvidos de cada contexto escolar. Analisamos aproximadamente 80 redações114, 

uma vez que ainda buscávamos responder, de forma mais ampla, como as relações 

(posicionamentos) sociais, as práticas pedagógicas e os artefatos discursivos de 

mediação constituem-se em um espaço social escolar específico e, assim, 

influenciam na formação da consciência dos membros e grupos envolvidos. Para 

tanto, levantamos o que emergiu das redações dos participantes para cada contexto, 

examinando o que os alunos falavam sobre o seu futuro.  

No contexto escolar I, de classificação e enquadramento fracos, pudemos 

observar diferentes profissões e expectativas: medicina e jogador com maior 

frequência, depois uma igualdade para as outras profissões como cabelereiro, bom 

trabalho, arquitetura, cantora etc. (Cf. Figura 52). 

 
     Figura 52. Contexto escolar I – Redação resultados (profissão/futuro). 

 
  Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

Já para a questão “você acha que a escola, seus pais, a sociedade ou os 

seus amigos podem lhe ajudar a realizar o seu sonho de futuro?”, no contexto 
                                            
114 Devido ao escopo desta pesquisa as redações foram analisadas de forma a levantar o número de 

vezes em que uma palavra ou termo apareceu, gerando as imagens com dois dados que 
consideramos relevantes para nossa discussão: 1) profissão/futuro 2) relação escola/pais/ 
responsáveis. 
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escolar I, a palavra ‘amigos’ apareceu com maior frequência, seguida de ‘ajudar’, 

‘escola’ e ‘família’ (Cf. Figura 53). 
 

  Figura 53. Contexto escolar I – Redações: resultados (escola/pais-responsáveis). 

 
       Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

No contexto escolar II, classificado e enquadrado como forte, observamos, 

nas redações, que o que emerge com maior frequência é a palavra ‘ter’, mas 

também ‘emprego’, ‘construir’, ‘casa’, ‘mundo’ e poucas referências a profissões, 

revelando um enfoque nas conquistas de bens para o futuro (cf. Figura 54). 
 

     Figura 54. Contexto escolar II – Redações: resultados (profissão/futuro). 

 
       Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Ao analisarmos a questão do papel da escola, dos pais, da sociedade ou dos 

seus amigos para a realização do sonho de futuro, a palavra ‘amigos’ emergiu com 

maior frequência, seguida de ‘pais’ e ‘escola’, como ferramentas para auxiliar nessas 

conquistas (cf. Figura 55). 
 

     Figura 55. Contexto escolar II – Redações: resultados (escola/pais-responsáveis). 

 
       Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

Já no contexto escolar III, classificado e enquadrado entre forte e fraco, 

observamos que, para a questão sobre o que pensavam para o futuro, tal como no 

contexto I, ocorreu a palavra ‘medicina’ com maior frequência, seguida de 

‘advogada’, ‘professora’, ‘veterinária’, ‘marinha’ e ‘bom emprego’, mas também 

‘ajudar as pessoas’ etc. (Cf. Figura 56).   

 

     Figura 56. Contexto escolar III – Redações: resultados (profissão/futuro). 

 
       Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 
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Para a questão sobre quem pode ajudar a alcançar/realizar esse sonho de 

futuro, no contexto escolar III, a ‘escola’ aparece como protagonista desse processo, 

seguida de ‘ajudar’, ‘estudar’, ‘pais’ e ‘professores’ (Cf. Figura 57).  
 

     Figura 57. Contexto escolar III – Redações: resultados (escola/pais-responsáveis). 

 
       Fonte: Elaborado a partir de dados coletados pelo pesquisador. 

 

Posto isto, entendemos, por meio dos dados apresentados, que para um 

contexto fraco de Enquadramento e Classificação, como o contexto I, o papel dos 

pais, da família e da escola apresenta-se de formas iguais e relevantes no processo 

formativo dos seus envolvidos; sobre as profissões buscadas por adolescentes da 

mesma faixa etária, prevalecem as tradicionais (medicina, direito, engenharia etc.), 

mas ainda profissões outras, como cabelereiro, cozinheira e cantora etc., com 

objetivo comum de ‘ter um bom emprego’ e ‘ser alguém na vida’.  

Na questão do pertencimento escolar, sobre ser ele mesmo na escola, sobre 

o respeito dos professores, dos amigos, de sentir-se pertencente ao espaço, de ter 

um tempo para ele, observamos que a percepção do aluno se dá de forma positiva, 

sendo reconhecida pelos demais envolvidos no contexto social escolar.  

Por outro lado, em um contexto mais Classificado e Enquadrado, observamos 

a importância do ‘ter’, apontando para conquistas materiais, melhor condição 

financeira, mas também para profissões como ‘ator’, ‘escritora’, ‘modelo’. Já as 

profissões mais conhecidas pelos alunos dessa idade, que apareceram nos outros 

dois contextos I e III, não se destacam no contexto II. Os amigos são apontados 
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como os que poderão ajudar nessas conquistas e a escola não aparece com força 

nesse quesito de ajudar no processo formativo para realizar os sonhos dos alunos. 

Na questão de pertencimento escolar, os alunos reconhecem que são 

respeitados pelos colegas e professores no espaço social escolar. Entretanto, 

reconhecem que não há um tempo para eles na escola, não há muitos lugares para 

ficar com os amigos e não podem ser eles mesmos no espaço social escolar.  

Para o contexto III, de Classificação e Enquadramento entre forte e fraco, o 

papel da ‘escola’ aparece como essencial no processo formativo dos seus 

envolvidos, seguido de ‘estudar’, ‘pais’ e ‘professores’. As profissões citadas são as 

mais conhecidas pelos adolescentes da mesma faixa etária, tal como no contexto 

escolar I. Para a questão de pertencimento escolar, como já mencionamos, os 

envolvidos sentem-se parte da escola, sentem que podem ser eles mesmos, que 

são respeitados pelos amigos e professores e, maiormente, sentem orgulho do 

espaço escolar, apesar de apontarem não ter tempo para eles na escola.  

Ao buscarmos reposta para a questão de como o espaço social escolar e sua 

relação com um espaço físico distinto contribuem para diferentes possibilidades de 

relações (posicionamentos) sociais e artefatos mediadores, observamos que, 

mesmo em um espaço escolar tradicional público brasileiro, é possível quebrar as 

fronteiras de controle e poder, de discursos instrucionais e reguladores. Apesar de 

não ter espaços audaciosos de arquitetura inovadora, o contexto II, por exemplo, 

consegue romper com as barreiras invisíveis de controle e poder para oferecer um 

espaço de posicionamentos sociais mais horizontal, de troca, de identidades e vozes 

de seus participantes. 

Nesse sentido, entendemos que os artefatos mediadores, de símbolos 

externos e internos, de práticas e orientações pedagógicas, de produções verbo-

visuais, de discursos instrucionais e reguladores podem ser direcionados para 

influenciar a mente e o comportamento de nós mesmos e dos outros. Dessa forma, 

realizam-se discursos em que se destacam valores internos que abarcam questões 

sócio históricas, de práticas sociais mais humanas, que privilegiam os sujeitos, suas 

formas de interação, suas vozes, seus posicionamentos sociais e suas identidades.  



 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
________________ 

 

 

 Na introdução deste trabalho, buscamos discutir a “ciência do espaço” em 

uma perspectiva lógico-epistemológica sobre os níveis de inter-relações que se 

estabelecem em um espaço de práticas sociais (LEFEBVRE, 1991), saindo das 

discussões apenas da estrutura, de visões simplistas, fragmentadas e tipificadas de 

contextos, mas permanecendo no campo de como sujeitos produzem um espaço 

social. Nosso objetivo geral era entender como é produzido um todo arquitetônico 

escolar, em que a materialização de práticas de linguagem se dá à medida que 

essas práticas se realizam, se materializam, tornam-se reais, concretas e 

impregnadas de significados. 

Com efeito, a partir das contribuições de outros autores como Blommaert 

(2015), Archer (1995), Goffman (1974), Gumperz (1992) e Silverstein (1992), 

tentamos extrapolar o contexto local ao trabalharmos com modelos complexos de 

análises de contextualização de artefatos mediacionais, entendidos como objetos 

históricos semióticos complexos, presentes em um determinado espaço social. Com 

isso, pretendemos entender como cada espaço social escolar se configurou. Assim, 

em uma visão mais expandida das perspectivas vygotskyana e bakhtiniana, 

consideramos que, dentro de um todo arquitetônico, também é possível discutir o 

social em uma perspectiva de formação da mente, ao observarmos as relações de 

poder e controle nos posicionamentos sociais, nos artefatos e discursos instrucionais 

e reguladores presentes em cada contexto escolar. 

 Não podemos deixar de pontuar que para apreendermos as múltiplas 

intersecções de práticas que compreendem a produção e a reprodução de 

características de formações sociais, relacionadas ao conhecimento de signos e 

códigos de complexos símbolos ligados à vida social, como exposto por Lefevbre 

(1991), outras perspectivas de análises poderiam ser postas a esta pesquisa. 

Evoque-se, ainda, uma articulação mais fluida da forma arquitetônica de Bakhtin 

(2003a [1952-53/1979]), de formas de valores morais e físicos, de formas do aspecto 

da vida particular, social e histórica (BAKHTIN, 2010), configuradas em esquemas 

sócio-históricos de uma atividade situada (BLOMMAERT, 2015). De fato, outros 

vieses teórico-analíticos poderiam ser acrescentados em nossas discussões como o 
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conceito de Multimodalidade (KRESS and VAN LEEUWEN, 2001) para as questões 

dos enunciados verbo-visuais dos trabalhos expostos nas diferentes escolas, ou de 

Repertório, de Bloomaert (2015), sobre as marcas deixadas pelos artefatos 

mediadores de cada contexto escolar investigado, ou, ainda, sobre as ordens de 

indexicalidade que determinam sentimentos de pertença, identidade e papéis na 

sociedade, do mesmo autor, importantes contribuições para aprofundarmos a 

discussão sobre o espaço social escolar e que poderiam ser aplicadas ao rico 

corpus coletado para este trabalho. No entanto, acreditamos que o recorte escolhido 

para as análises apresentadas responde as perguntas propostas para esta pesquisa 

e abre novas discussões de análise, como as mencionadas acima, sobre o contexto 

social escolar, discussão essa muito importante para futuras pesquisas no campo da 

LA.  

 Sem sermos exaustivos, gostaríamos de pontuar um dos embates e aflições 

encontrados no decorrer de nosso trabalho. Não podemos deixar de ressaltar a 

lucidez da obra bernsteiniana para as discussões apontadas em nossas análises, 

uma vez que, poucos trabalhos na LA, ao discutir questões de campos de atividade 

humana ou esferas de atividade humana na obra bakhtiniana, exploram questões de 

poder e controle, fortemente relevantes para essa temática, principalmente ao se 

discutir o conceito de forma arquitetônica. Nesse sentido, a incursão teórica sob a 

perspectiva da obra de Bernstein nos leva a lançar novos olhares para a questão da 

constituição/produção das forças e tensões produzidas em um espaço social escolar.   

Como já exposto por Hasan (2005), para Bernstein, os modos habituais de 

fala e de codificação, orientados aos diversos significados, medeiam as formas 

específicas da consciência humana. Ademais, diferentes formas de mediação 

semiótica dão-se a diferentes condições de materiais de existência humana, como já 

pontuamos, materiais esses que não podem ser vistos em análises fragmentadas e 

dissociadas de questões políticas, éticas e culturais, que se apresentam para nós 

travestidas nas relações de poder e controle de um determinado espaço social. 

A rigidez dos conceitos de Classificação e Enquadramento, que para esta 

pesquisa foram adaptados, trouxe-nos certo rigor para as nossas categorias de 

análises. Optamos por destacar apenas o seu ponto mais forte C+/E+, um médio 

C+/-/E+/- e o ponto mais fraco C-/E-, objetivando uma explicação mais discursiva e 

fluida; e menos rígida e classificatória.  
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Por outro lado, não podemos abrir mão de um olhar bernsteiniano para as 

relações de poder e controle, para entendermos a arquitetônica social escolar em 

clara consonância com os outros pressupostos teóricos de artefatos de mediação 

implícita e explícita (artefatos mediadores) discutidos e defendidos neste trabalho.  

Acreditamos também nas implicações e reflexões que este trabalho pode 

oferecer para professores formadores, diretores e coordenadores de escolas que 

queiram entender a dinâmica do seu contexto social escolar. Para tanto, após as 

análises feitas, repensamos maneiras de criar um esquema ou diagrama para que 

futuros professores, coordenadores, diretores e pesquisadores que queiram 

pesquisar sobre essa temática possam refletir sobre as discussões contempladas 

nesta tese. Pontuamos que esse diagrama/esquema é uma proposta com o intuito 

de trazer mais fluidez e menos Classificação e Enquadramento para as categorias 

em questão. (cf. Quadro 13). 

 
Quadro 13. Artefatos mediadores da arquitetônica social escolar. 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 O diagrama acima busca trazer para a discussão dos artefatos mediadores 

(símbolos externos e internos) apontados nesta tese (símbolos externos: 

+

Área externa do 
espaço escolar

Comunidade 
escolar e seu 
entorno

Envolvimento 
dos pais/
responsáveis

Envolvimento 
dos educadores 
e agentes 
externos

Organização e 
planejamento 
da aula

- -

+

Orientação 
pedagógica do 
planejamento da 
aula

Organização dos 
agrupamentos e 
do espaço das 
salas de aula

Orientação e 
avaliação dos 
conteúdos 
trabalhados em 
sala

Comportamento social 
(relação hierárquica) 
na sala de aula

Artefatos internos: 
organização e orientação 
pedagógica

Artefatos externos: 
comunidade 
escolar e seu 
entorno

Demarcação dos 
espaços de ensino-
aprendizagem

Integração e 
flexibilidade dos 
espaços de ensino-
aprendizagem

Visibilidade nos 
espaços de ensino-
aprendizagem

Integração dos 
espaços entre 
professores, 
coordenação/
direção e alunos

Artefatos internos: 
organização dos 
espaços de ensino-
aprendizagem

Regras verbo-
visuais nos 
diferentes 
espaços

Produção dos 
alunos expostos 
nos espaços

Construção de 
repertório crítico 
cultural

Interação com 
os participantes 
no contexto 
escolar

Artetafos internos: 
enunciados verbo-
visuais do 
contexto escolar
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comunidade escolar; símbolos internos: organização dos espaços de ensino-

aprendizagem; símbolos internos: organização e orientação pedagógica; e símbolos 

internos: enunciados verbo-visuais do contexto escolar), os quais acreditamos serem 

de extrema riqueza para tentar entender como se configura a arquitetônica social 

escolar (artefatos mediadores) de um determinado contexto. Nessa direção, 

definimos os sinais mais (+) e menos (-) entre cada parte do círculo, que permite 

desvelar as questões de poder e controle discutidas na obra bernsteiniana.  

Com esse diagrama, no entanto, não necessariamente iremos classificar 

fixando entre forte e fraco, escapando de um binarismo entre sim e não; 

observaremos a nuança para cada categoria para, assim, entendermos como se 

configuram as relações de poder e controle das categorias analisadas no espaço 

social em questão. Ao usarmos o pontilhado entre os artefatos/símbolos (externos e 

internos), também queremos representar que as categorias perpassam umas às 

outras, ou seja, estão ligadas e não desconectadas umas das outras.  

 Em futuras publicações e estudos de pós-doutoramento exploraremos, a 

partir desse diagrama, para avançar, contextualizando como cada categoria pode 

ser analisada, com descrições mais detalhadas, como as que apresentamos em 

nossas categorias de análise, oferecendo, assim, uma ferramenta mais prática de 

observação e articulação de como um contexto social escolar é produzido. 

 Por último e acima de tudo, não podemos deixar de pontuar a importância de 

repensarmos os espaços sociais escolares, uma vez que formas e hábitos que 

cercam os nossos jovens nos contextos escolares os guiam, os instruem, os moldam. 

E, se quisermos realmente que esses jovens sejam futuros protagonistas de nossa 

sociedade, um instinto de extrapolação deve ser buscado para oferecer um espaço 

social que privilegie as vozes, as identidades multifacetadas, os posicionamentos 

sociais e os contextos diversos: familiares, periféricos e de comunidade. E que 

diferentes artefatos mediadores insurjam para um homem em seu desenvolvimento 

histórico humano de reconhecimento de sua situacionalidade, respeitando cultura, 

etnia, credo de materialidade discursiva e reflexiva crítica, de empoderamento ético, 

político e cultural, características essenciais dos futuros agentes transformadores de 

uma sociedade, de um país. 
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APÊNDICES 
________________ 

 

 

 

Apêndice I – Orientações para Entrevista com a coordenação 
 

 

1) Você pode nos contar um pouco sobre a sua escola. Como é a comunidade do 

entorno? Os alunos são da região ou de diferentes bairros? 

 

2) Vocês têm apoio da secretaria de educação em algum projeto da escola?  

 

3) A escola trabalha com projetos oferecidos pela secretaria de educação? 

 

4) Os professores moram perto da escola? Como vê a prática pedagógica dos 

professores envolvidos em sua escola? 

 

5) Você gosta desse espaço escolar? Se pudesse mudar algo o que mudaria?  

 

6)  Na sua opinião, qual é o fator mais difícil para aprendizagem nesse contexto?  
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Apêndice II – Questionário: Pertencimento Escolar (Professores) 
 

 

  

Questionário de pertencimento escolar (professores) 
Adaptado de Skaalvik; Skaalvik, 2011. 

 

 

 

1) Você se sente aceito(a) pela liderança da sua escola? 

 

2) Você sente que os colegas confiam no seu trabalho? 

 

3) Você sente que faz parte da comunidade escolar? 

 

4) Você gosta do seu ambiente de trabalho? Se pudesse mudar algo o que 

mudaria? 

 

5) Como a arquitetura do seu espaço de trabalho ajuda ou atrapalha as suas 

ações pedagógicas? 

 

6) Você gosta de trabalhar como professor (a)? 

 

7) Há quanto tempo você trabalha como professor (a)? 

 

8) Você sempre consegue ajuda dos seus colegas? 

 

9) Você sempre tem o suporte da coordenação? 

 

10) Você sente que os pais confiam no seu trabalho? 

 

11) Os pais confiam e aceitam as suas decisões?  
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Apêndice III – Questionário: Pertencimento Escolar (Alunos) 

 
  

Como você se sente na sua escola?

1. Eu me sinto parte desta escola

2.
As pessoas desta escola são amigáveis

comigo

3.
Eu sou tratado(a) com o mesmo respeito que

os outros

4. Eu posso ser eu mesmo(a) nesta escola

5.  Os professores aqui me respeitam

6. Eu tenho orgulho em pertencer a esta escola

7.
Eu me sinto seguro(a) nesta escola durante as

aulas

8.
Eu me sinto seguro(a) nesta escola durante o

intervalo ou na hora de comer

9. É fácil de andar por esta escola

10.
Há muitos lugares para eu ficar com meus

amigos nesta escola

11.
Eu posso ter um tempo pra mim nesta escola

se eu quiser

N
ão

 é
 d

e 
to

do
 v

er
da

de

Q
ua

se
 n

un
ca

 v
er

da
de

iro

À
s 

ve
ze

s 
ve

rd
ad

ei
ro

M
ui

ta
s 

ve
ze

s 
ve

rd
ad

ei
ro

C
om
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et

am
en

te
 v

er
da

de
iro

As perguntas abaixo são sobre como você se sente  na sua escola. Assinale a alternativa que 

você acha que é mais verdadeira para você.

Adaptado de Goodenow, 1993.

Questionário de pertencimento escolar
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Apêndice IV – Texto de redação (Alunos) 
 

 

Todos nós nascemos em diferentes casas, famílias, bairros e, por isso, podemos ter 

diferentes sonhos e anseios! O que você pensa sobre o seu futuro? Temos certeza 

que você já pensou ou conversou com algum colega sobre esse tema, não é? 

 

Nesta redação, fale um pouco sobre você: de onde vem, o que gosta de fazer, quem 

são seus amigos e o que você pensa para seu futuro. Você acha que a escola, seus 

pais, a sociedade ou os seus amigos podem lhe ajudar a realizar o seu sonho de 

futuro? 
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Apêndices V – A1, A2, A3 e A4 – Contexto Escolar I 

 

Apêndice V – A1 

Contexto Escolar I: Símbolos Externos: Comunidade escolar e seu entorno 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

Área externa do 
espaço escolar 

 
A escola está situada em uma 
grande área verde de bairro 
residencial. Ao passar pela rua, 
encontramos, no muro, escritos os 
valores orientadores da instituição 
(afetividade, honestidade, 
respeito, responsabilidade e 
solidariedade) juntamente com o 
logo do projeto. Por toda área 
externa, não há indicações do tipo 
de atividade que acontece no 
lugar. 
 

 (F)

 (F) (F)

(F) 

C - 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

Comunidade 
escolar e seu 
entorno 

 
A escola recebe alunos de bairros 
carentes mais afastados do local 
da escola que são trazidos de 
ônibus. Os alunos vêm de famílias 
trabalhadoras da região. As 
questões de valores e cultura 
domiciliar são discutidas por meio 
de projetos e combinados com 
todos os envolvidos. Há 
representantes das famílias nas 
reuniões e em cada núcleo de 
projeto para atividades culturais 
ou locais. 
 

(Ex)

 

 (F) 

C- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

 (Ex) 
 
As questões de cultura domiciliar são discutidas em projetos 
individuais e por meio de regras estabelecidas com o grupo 
como um todo. (NC) 
 
“Art.36º- O mandato dos representantes das famílias de cada 
Núcleo de Projeto, do representante das atividades culturais 
ou socioeconômicas locais e do Líder Comunitário tem a 
duração de um ano letivo”.  (Regimento Escolar, s/d, p. 9) (D) 

Envolvimento dos 
pais/responsáveis 

O projeto conta com uma 
associação de pais que trabalha 
ativamente na construção do 
Projeto Político-Pedagógico da 
escola. A participação dos pais 
dá-se por meio de adesão ao 
projeto pedagógico e a 
participação ativa em tudo que 
envolve questões escolares, 

“Família e Comunidade mostram-se envolvidas durante 
todo o ano letivo. Além de fazerem parte das reuniões de 
pais, também participam das reuniões coletivas da escola 
refletindo sobre todos os problemas, dando sugestões e 
buscando soluções. 
Outra forma de participação dá-se pelas oficinas que 
desenvolvem: tricô, crochê, dança, horta, contação de 
histórias, entre outras. Também contribuem na orientação 
dos educandos nos espaços de aprendizagem, auxiliando 

E - 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

pedagógicas, administrativas e 
financeiras do projeto.  

nos horários de refeições, na organização de eventos”. 
(Plano Escolar, 2011, p.8) (D) 
 
“METAS E AÇÕES DAESCOLA 

São as seguintes as metas e ações da Escola Projeto 
Âncora: 

a) Em conjunto com toda a comunidade escolar, 
estabelecer as estratégias necessárias ao 
desenvolvimento do trabalho em planos de 
periodicidade quinzenal; 

b) Compor equipe por educandos, pais, 
educadores e demais envolvidos com a 
educação para a organização do trabalho, 
tendo como centro o educando; 

c) Promover prática educativa que viabilize o 
saber, os valores da autonomia, da 
solidariedade, da responsabilidade e da 
democracia, envolver e integrar a comunidade 
quanto aos princípios norteadores da escola, 
com vistas a uma participação ativa; 

d) Organizar espaços físicos, projetos de estudos 
adequados à proposta pedagógica e filosófica 
da escola; unificação de linguagens didáticas; 

e) Confiar aos pais a corresponsabilidade das 
ações da escola, encarregados, portanto de 
promovê-la e defendê-la; 

f) Constituir-se numa lógica predominantemente 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

pedagógica de afirmação e consolidação do 
Projeto Pedagógico e não de representação 
corporativa de quaisquer setores ou interesses 
profissionais; 

g) Favorecer os educandos para que sejam, eles 
próprios, responsáveis pela organização e 
manutenção das instalações e dos recursos 
materiais disponíveis; 

h) Priorizar a participação dos educandos na 
organização e no desenvolvimento das 
atividades escolares”. (Plano Escolar, 2011, p. 
9) (D) 

 
“A singularidade do percurso educativo de cada educando 
supõe a apropriação individual (subjetiva) do currículo, 
tutelada e avaliada pelos educadores, próprios educandos 
e pais”. (Plano Escolar, 2011, p. 11) (D) 
“a) As famílias que escolhem a Escola Projeto Âncora e 
adotam o seu Projeto Pedagógico, comprometendo-se a 
defendê-lo e a promovê-lo, são a fonte principal de 
legitimação do próprio Projeto e de regulação da estrutura 
organizacional que dele decorre. O Regimento Interno 
reconhece aos seus representantes uma participação 
determinante nos processos de tomada de todas as 
decisões com impacto estratégico no futuro do Projeto e 
da Escola”.  (Proposta Pedagógica, 2013, p. 5) (D) 
“d) A vinculação à Escola dos pais/responsável e dos 
educadores far-se-á na base de um claro Compromisso de 
Adesão, anexo a este documento, e será balizado por 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

ele”.(Proposta Pedagógica, 2013, p. 6) (D) 
“CAPÍTULO IV 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E CONSELHOS 
Seção I 
Da Associação de Pais 
Art. 23- A associação de Pais/Responsáveis é a fonte 
principal de legitimação do Projeto e o órgão de apelo 
para a resolução dos problemas que não encontram 
solução nos demais patamares de decisão da Escola. 
Art. 24- A Associação de Pais/Responsáveis é constituída 
pelos pais de todos os educandos matriculados na Escola. 
Art. 25- Cada educando é representado, na Associação, 
pelo pai/Responsável indicado na respectiva ficha de 
matrícula, o qual, para o efeito, não poderá fazer-se 
substituir. 
Art. 26- As reuniões da Associação são convocadas e 
dirigidas por um de seus membros. 
Art. 27- Os educadores podem participar e intervir nas 
reuniões da Associação. 
Art. 28- Nas reuniões da Associação, só os 
pais/Responsáveis têm direito a voto. 
Art. 29- O Regimento da Associação será aprovado na 
primeira reunião do órgão, sob proposta do Conselho de 
Direção. 
Parágrafo único - As reuniões da Associação são 
convocadas com uma antecedência mínima de cinco dias 
úteis, nos termos do respectivo Regimento”. (Regimento 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

Escolar, s/d., p. 7) (D) 
Os pais/responsáveis têm uma participação ativa no 
projeto durante todo o ano letivo” (NC) 

Envolvimento dos 
professores/educ
adores e agentes 
externos 

Os educadores e tutores do 
projeto contribuem ativamente no 
projeto e nas deliberações. Isso 
acontece por meio de reuniões 
com o grupo todo. O projeto 
também conta com profissionais 
externos como voluntários que 
participam e colaboram para o 
funcionamento e a implementação 
da proposta pedagógica.  

“Para além de articularem, permanentemente, a sua ação no 
âmbito dos Núcleos de Projeto que integrem, numa lógica de 
trabalho horizontal, os educadores deverão ainda, numa 
lógica de trabalho vertical e transversal, articular 
construtivamente a sua ação com os colegas dos demais 
Núcleos, de forma a garantir a coerência e a qualidade dos 
percursos de aprendizagem dos educandos à luz do Projeto 
Educativo da Escola”. (Plano Escolar, sd., p. 11) (D) 
“A equipe de cada Núcleo de Projeto integrará educadores 
mais vocacionados, pela sua formação e experiência 
profissionais, para apoiar e orientar, numa perspectiva de 
acrescida especialização, o percurso de aprendizagem dos 
educandos em cada uma das dimensões curriculares 
fundamentais”. (Plano Escolar, s/d., p. 11) (D) 
“27- O educador é, essencialmente, um mediador de 
educação, na medida em que é chamado a participar na 
concretização do Projeto Pedagógico da Escola, a coorientar 
o percurso educativo de cada educando e a apoiar os seus 
processos de aprendizagem. 
28 - A formação inicial e continuada dos educadores deve 
acontecer em contexto de trabalho, articulando-se a Escola, 
para esse efeito, com outras instituições. 
29 - Os educadores da Escola Projeto Âncora são, 
solidariamente, responsáveis por todas as decisões tomadas 
e devem adaptar-se às características do Projeto Pedagógico, 
sendo avaliados periodicamente em função da carta de 
Princípios e Perfil do Educador anexos a este documento”. 
(Proposta Pedagógica, 2013, p. 4) (D) 

E- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
   Enquadramento 

“Os educadores participam ativamente da construção d do 
projeto Âncora, nas discussões, deliberações e mudanças 
que acontecem durante a implementação do projeto 
pedagógico, outros profissionais também contribuem como 
voluntários no projeto” (NC) 
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Apêndice V – A2 

Contexto Escolar I: Símbolos Internos: Organização e orientação pedagógica 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

Organização e 
planejamento da 
aula 
(classificação) 

 
 
A proposta pedagógica 
organiza-se por meio de 
núcleos de acordo com o 
Regimento Escolar. Esses 
núcleos são organizados em 
função da autonomia e do 
desenvolvimento das 
competências previstas para 
cada perfil de núcleo. São 
quatro os núcleos: Iniciação I, 
Iniciação II, Desenvolvimento e 
Aprofundamento. Os conteúdos 
programáticos seguem as 
proposições da LDB do nosso 
país, mas são organizados e 
integrados interdisciplinarmente 
com foco nas habilidades e 
competências de cada aluno. 
Os alunos têm encontros com 

 (Ex)  
 

C- 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

especialistas, tutores e 
educadores, onde trabalham 
em seus projetos individuais de 
desenvolvimento. Os alunos 
também participam de oficinas 
propostas por diferentes 
membros da escola, até mesmo 
por alunos com mesmas áreas 
de interesse.  

 
(Ex) 
 
“Primeiramente, é preciso esclarecer que, se usamos a palavra 
educador subvertemos, em muito, seu significado. Educador 
não é sinônimo de professor ou mestre, não diz respeito àquele 
que dá aulas,  que transmite ensinamentos prontos em uma sala 
fechada. Entendemos que a aprendizagem se dá na vida e na 
prática, e não fora dela, que é no encontro com o mundo e com 
os outros que se faz necessária. Portanto, todos que participam 
do Projeto Âncora, qualquer que seja a função específica que 
exerça – administrativa, operacional, pedagógica – é igualmente 
responsável pelo educando e igualmente considerado 
educador”. (Plano Escolar, 2011, p. 4) (D) 
 
“A essencialidade de qualquer saber ou objetivo concreto de 
aprendizagem deverá ser aferida pela sua relevância para 
apoiar a aquisição e o desenvolvimento das competências e 
atitudes verdadeiramente estruturantes da formação do 
indivíduo; a tradução mecânica e compartimentada dos 
programas das áreas ou disciplinas curriculares, em listas 
inarticuladas de conteúdos ou objetivos avulsos de 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

aprendizagem, não conduz à valorização dessa essencialidade”. 
(Plano Escolar, 2011, p. 12) (D) 
 
“18 - Valorizar-se-ão as aprendizagens significativas numa 
perspectiva interdisciplinar e holística do conhecimento, 
estimulando-se permanentemente a percepção, a 
caracterização e a solução de problemas, de modo que o 
educando trabalhe conceitos de uma forma consistente e 
continuada, reelaborando-os em estruturas cognitivas cada vez 
mais complexas”. (Plano Escolar, 2011, p. 12) (D) 
 

(Ex)
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

 (Ex)
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

 

Orientação 
pedagógica do 
planejamento da 
aula 
(enquadramento) 

Não existe uma sequência de 
aulas programadas. Os alunos 
seguem sua própria agenda de 
necessidades e conhecimento 
prévios para os seus projetos 
individuais que estão sempre 
sendo acompanhados pelo 
tutor e orientador que foi 
designado para aquele grupo 
específico de alunos. Ao chegar 
à escola os alunos fazem o 
planejamento da agenda do dia 
com orientação do tutor e, 
depois, seguem em grupos ou 
individualmente para cumprir 

 (Ex) 

E- 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

com as suas tarefas diárias. 
Não existe um plano de aula 
pré-determinado, cada tutor e 
orientador ajuda o aluno com a 
sua agenda para cumprir com 
um tópico específico, 
normalmente escolhido pelo 
aluno e discutido com o tutor e 
educador. 

 (F) 

 (F) 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

 (F) 

 (F) 
“Coordenadora: porque eles têm reuniões semanais com o 
mediador [[Pesquisador: Hm.]]. Reúne todas as crianças que 
estão interessadas no mesmo projeto. Porque aqui tem uma 
criança fazendo um projeto só, como tem vinte fazendo um 
projeto, [[Pesquisador: Hm.]] depende do interesse deles. E aí, o 
mediador é a pessoa que vai/porque essas crianças elas podem 
ser ou não com tutores diferentes. Então tem dois que é de um 
tutor, dois que é de outro, dois que é de outro e assim//. (EC) 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

 
Organização da sala de aula 

Organização dos 
agrupamentos 
da sala de aula 
(Prática 
Instrucional – 
Contexto) 

 
 
 
Os alunos não são agrupados 
por idade e nem por 
conhecimento prévio. Os 
alunos trabalham 
individualmente ou em grupos 
com objetivos e conhecimentos 
específicos para as suas 
necessidades. A única forma de 
separação é por meio dos 
núcleos de competências e 
habilidades (Iniciação I, 
Iniciação II, Desenvolvimento e 
Aprofundamento) o foco para 
essa classificação está também 
baseada na autonomia do 
aluno com as tarefas e projetos 
com que irá trabalhar. Os 
alunos procuram por 
orientação, oficinas, tutoria ou 
trabalhos em grupos de acordo 
com as suas necessidades e 
projetos em que estão ou 
querem estar envolvidos. 
 
 
 

 
“A escola se norteia pelos princípios democráticos priorizando a 
passagem da heteronomia para a autonomia. Nesta escola não 
há aulas e nem séries. Os educandos de todas as idades e 
níveis de conhecimento ocupam os mesmos espaços e 
aprendem juntos. Os educadores acompanham o processo de 
cada um e ajudam no planejamento de estudos. Portanto, todos 
os educadores são responsáveis por todos os educandos. A 
proposta pedagógica se organiza em Núcleos, conforme o 
Regimento Escolar, que são organizados em função do 
desenvolvimento das competências previstas no perfil terminal 
de cada Núcleo. São quatro os Núcleos, a saber: Iniciação I, 
Iniciação II, Desenvolvimento e Aprofundamento”. (Plano 
Escolar, 2011, p. 7) (D) 
 
“Parágrafo único - Salvo em circunstâncias excepcionais, 
devidamente reconhecidas e aprovadas pela equipe de 
educadores, cada Núcleo de Projeto não deverá integrar mais 
de 100 educandos. 
Art. 9º- São quatro os Núcleos de Projeto: Iniciação I, Iniciação 
II, Desenvolvimento e Aprofundamento. 
Art. 10 - No Núcleo de Iniciação I, as crianças iniciarão a 
aprendizagem de atitudes coerentes com a matriz axiológica do 
projeto e desenvolvê-las-ão em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família 
e da comunidade. 
Art. 11- No Núcleo de Iniciação II, as crianças consolidarão as 
atitudes e competências básicas que lhes permitam integrar-se 
de uma forma equilibrada na comunidade escolar e trabalhar 

C- 
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com autonomia. 
Art. 12- No Núcleo de Desenvolvimento, os alunos 
aperfeiçoarão o domínio das competências básicas adquiridas 
no Núcleo de Iniciação II e procurarão atingir, nas diferentes 
áreas curriculares, os objetivos de aprendizagem nacionalmente 
definidos para o Ensino Fundamental no âmbito de uma gestão 
responsável de recursos, tempos e espaços. 
Art. 13- No Núcleo de Aprofundamento, os educandos irão 
aprofundar e partilhar as competências definidas para o Ensino 
Fundamental, podendo, com o assentimento das respectivas 
famílias, envolverem-se em projetos complementares de 
extensão e enriquecimento curriculares, bem como de pré-
profissionalização, no contexto de comunidades de 
aprendizagem. 
Art. 14- Salvo em circunstâncias excepcionais, devidamente 
reconhecidas e avalizadas pelo Conselho de Projeto, nenhum 
educando com menos de 13 anos de idade poderá ser envolvido 
em projetos de pré-profissionalização. 
Art. 15- Salvo em circunstâncias excepcionais, devidamente 
reconhecidas e avaliadas pelo Conselho de Projeto, nenhuma 
criança poderá, no âmbito do Projeto, transitar do Núcleo de 
Desenvolvimento para o Núcleo de Aprofundamento sem 
manifestar um domínio satisfatório dos principais dispositivos de 
suporte do trabalho em autonomia: auto planificação e auto 
avaliação, pesquisa, trabalho em grupo e metodologia de 
trabalho de projeto. 
Parágrafo único – A organização dos Núcleos contempla a 
evolução da autonomia de cada educando não importando sua 
idade ou nível de escolarização correspondente, mas sim seu 
processo de aprendizagem, respeitando os preceitos legais”.  
(Regimento Escolar, s/d, p. 4-5) (D) 
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“Art. 97- O educando será encaminhado aos diferentes Núcleos 
de Aprendizagem de acordo com seu desenvolvimento e 
aprendizagem; sendo acompanhado por seu tutor e por todos os 
educadores dos espaços de aprendizagem na construção de 
seu Currículo Subjetivo à luz do Currículo Objetivo da Educação 
Nacional, respeitando sua individualidade, potencialidades e 
habilidades”.  (Regimento Escolar, s/d, p. 22) 
“a gente não concorda com filiação, a gente não concorda com 
(inc.), a gente não concorda com crianças separadas por faixa 
etária, que se a gente parar pra pensar, talvez seja a instituição 
que faça isso. Não adianta dizer que não é assim, no parquinho 
não é assim, que o shopping não é assim, que no culto não é 
assim, [[A129: É.]] que tudo não é assim, que o supermercado 
não é assim. O único lugar em que a criança é separada por 
idade é dentro da escola. Então eu acho que é um grande conto 
de internalização em que se os educadores, os grandes, dizem 
que é exatamente nas interações onde há a maior 
aprendizagem. Olha que contradição que a escola faz.”(EC) 

Organização do 
espaço na sala 
de aula (Prática 
Instrucional – 
Contexto) 

 
Não existe uma organização de 
carteiras pré-determinada, os 
alunos se apropriam de todos 
os espaços da escola (interna e 
externamente) para estudarem. 
Quando há o uso de carteiras 
pelos tutores, educadores ou 
alunos elas são alteradas de 
acordo com as necessidades 
de cada grupo ou, 
individualmente, do aluno.  

  (F)  

C- 
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  (F)  

(F)  

 (F)  
“O espaço escolar é toda a escola (interno e externo) os alunos 
andam de um lugar para o outro, fazendo uso efetivo de toda a 
escola, não existem barreiras, paredes ou espaços pré-
determinados para estudar” (NC) 
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Orientação e 
avaliação dos 
conteúdos 
trabalhados em 
sala (Prática 
Instrucional – 
Planejamento) 

 
O acompanhamento é feito por 
meio da agenda individual do 
aluno que é acompanhada pelo 
tutor. Com o tutor será atribuído 
a criação do portfólio individual 
de cada aluno, orientação, 
acompanhamento e avaliação 
dos processos de ensino-
aprendizagem de cada 
tutorado. Mas os alunos 
controlam a seleção das 
atividades para cumprir com um 
determinado tema, que é 
escolhido e discutido com o 
tutor. Os alunos em reuniões 
semanais apresentam o 
caminho percorrido de estudos 
e interferem nos próximos 
conteúdos a serem 
trabalhados, no ritmo e de que 
maneira serão estudados.  Os 
alunos participam de 
discussões sobre como cumprir 
com as suas necessidades e 
objetivos delineados pelo tutor. 
 
 
 
 
 

(F) (F) 
 
“Art. 57- O acompanhamento permanente e individualizado do 
percurso curricular de cada educando caberá a um tutor 
designado para o efeito pelo Conselho de Projeto, dentre os 
educadores da Escola. 
Art. 58- Incumbe ao tutor, para além de outras tarefas que lhe 
venham a ser atribuídas pelo Conselho de Projeto: 

a) Providenciar no sentido da regular atualização do 
portfólio individual dos educandos tutorados, muito 
especialmente, dos respectivos registros de 
avaliação; 

b) Acompanhar e orientar, individualmente, o percurso 
educativo e os processos de aprendizagem dos 
educandos tutorados; 

c) Manter as famílias permanentemente informadas 
sobre o percurso educativo e os processos de 
aprendizagem dos educandos tutorados; 

d) Articular, com as famílias e com os demais 
educadores, as respostas da Escola aos problemas 
e às necessidades específicas de aprendizagem 
dos educandos tutorados”. (Regimento Escolar, s/d, 

E- 
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 p. 14) (D) 
 
115A3133: É. (+) É pra gente descobrir o que cada professor 
faz/onde ele tá. Naquele mural. ((hipótese)) 
P281: A::, então vocês vão atrás dos professores sempre? 
A199: Vamos.  
A3134: É porque cada professor fica num lugar, então a gente 
olha no papelzinho e descobre onde ele tá. Pra não ter que ficar 
procurando. (EA) 
 
P296: Quê que você tem que estudar? Quê que é o João? 
A247: Ele é meu tutor. 
P297: Não, sim, ele dá que... 
A248: Ele me avalia e dá o que eu preciso saber. 

                                            
115Legendas: 
P – Educadora/Orientadora.  
H – Educador/Pesquisador.  
A1: Aluna Maria – quer cursar direito. 
A2: Aluna Joana - que está na escola desde a creche. 
A3: Aluna que quer ser policial.  
A4: Aluno que estava comendo ao passarem por ele.  
A5: Aluno aleatório que estava brincando com o Roberto. 
A6: Aluno aleatório, Roberto. 
F: Funcionário da escola - que estava no refeitório. 
F2: Funcionário da escola. 
:: - prolongamento de vogal ou consoante 
/ - mudança brusca de uma palavra para outra 
//- fala interrompida 
(( )) – comentário da transcritora 
(inc.) – palavra incompreensível 
((Hipótese)) – hipótese do que se ouviu 
(+) – para cada segundo de pausa 
[ ] – sobreposições de vozes localizadas 
[[ - falas simultâneas 
@ - risada 
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H96: (inc.), professor personalizado, sabe? 
P298: Hm. 
H97: Que faz necessidade de cada um e vai tutoreando eles pra 
diferentes salas. (inc.) pra muitos, né? 
P299: Mas o professor precisa ficar o dia inteiro. 
H98: É. (EA) 
 
“Coordenadora: dentro da educação, uma das coisas que mais 
me angustiava era o momento da prova... Eu falava assim, 
como é que eu posso dar a mesma prova pra vinte pessoas? 
[[Pesquisador: Uhum.]] Como?! Se as pessoas aprendem 
diferente, que coisa mais absurda. E eu tinha que dar, tinha que 
dar nota ali. Coisa mais ilógica. E como é que cem questões 
podem dizer se alguém sabe ou não e posso dizer que você é 
dez com cinco questões. E aquilo me angustiava a vida inteira. 
Enquanto professora, enquanto coordenadora, enquanto 
diretora, e você tá dentro do sistema, [[Pesquisador: E você vai 
nesse/]] nesse modo de vida e você acaba se acomodando e 
mantendo isso e acreditando, ou fingindo que acredita nisso. E 
isso faz também a sociedade inteira”.  (EC) 
 
“Coordenadora: Eu só queria fechar. Aí os tutores, eles estão 
com diferentes espaços [[Pesquisador: Sim.]] de aprendizagem, 
que são vários, mas um dia por semana, o tutor tem um dia 
inteiro fora do espaço, que é o dia da tutoria dele, [[Pesquisador: 
Uhum.]] ou seja, aonde ele se reúne com as crianças que ele é 
tutor e pode ser onde ele quiser, ele que organiza. Aonde ele vai 
discutir com você o que você tá vendo [[Pesquisador: Hm...]]. 
Então você tem que explicar pra ele, tudo o que você cumpriu, 
os prazos [[Pesquisador: Nas horas (inc.) e tal.]].  As vezes ele 
sabe que ela tá precisando daquilo que você já sabe e coloca 
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pra você explicar, e ele explica [[Pesquisador: Uhum.]]. Então a 
avaliação ela/a avaliação mesmo que ele diariamente conversa 
com ela (inc.), você tem que (inc.), você tem que estudar sobre 
isso e aquilo, você tem que ler isso, vai nesse site, todas as 
[[Pesquisador: Daí durante a semana ele saí//] orientações que 
você vai precisar fazer pra que: esse conhecimento seja 
fechado, por exemplo, eu, você tá lá na raiz quadrada e você já 
(inc.), já estudou, já tentou, já veio a aula e você não sabe. Aí 
ele pode te encaminhar pra orientações no momento com um 
especialista que também [[Pesquisador: A::, a gente viu uma 
tabela lá, o momento com o especialista, que tem um horário 
marcado.]] e vai estar/nós não damos a resposta pronta 
[[Pesquisador: Uhum.]]. O especialista não vai dizer pro pessoal 
“olha três mais três é seis”, mas ele vai estar fazendo 
intervenções, [[Pesquisador: Uhum.]] delimitando para que você 
possa estar explicando até você conseguir fazer o raciocínio pra 
chegar lá”.(EC) 
 

Comportamento 
social (relação 
hierárquica) na 
sala de aula 
(Prática 
Reguladora) 

 
Não há uma relação hierárquica 
entre tutores, educadores, 
pessoal do administrativo, 
pais/responsáveis, pessoal da 
limpeza, da cozinha e 
educandos. São discutidos 
acordos e combinados que 
todos os envolvidos devem 
seguir. Para questões mais 
burocráticas são feitas reuniões 
com todos os envolvidos da 
escola para discutir questões 

(F)  
(Ex) 

E- 
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de novos combinados ou regras 
de comportamento social 
esperado no ambiente escolar. 
Também são criados grupos de 
responsabilidade, como para o 
lanche, no qual, todos os dias, 
um grupo fica responsável em 
servir, limpar e cuidar para que 
comida não seja desperdiçada. 
O mesmo acontece para a 
limpeza das salas e de outros 
espaços da escola. Outro 
combinado, é o tom de voz 
baixo e quando alguém precisa 
falar ou precisa de silêncio para 
trabalhar, a pessoa levanta a 
mão até que todos percebam a 
sua solicitação. Não há um 
controle direto do tutor ou 
educador do comportamento 
social isso é trabalhado caso a 
caso e em momentos mais 
críticos com o grupo como um 
todo. Na biblioteca, os livros 
são retirados e a anotação é 
feita pelo próprio aluno. 
Quando está sem anotação é 
responsabilidade de todos 
descobrir e conversar com o 
aluno sobre as 
responsabilidades de retirada 

(Ex)  
(F) 
 

 (Ex) 
P43: A::, então fala perto aqui. Eles estão em reunião e tem 
reunião quando tem algum problema. E então:: resolver o 
problema aqui. (+)(+)(+)(+)(+) Querem resolver o problema da 
lâmpada quebrada. (EA) 
P45: Jogaram a:: almofada na lâmpada varias vezes de propósito 
e quebraram o/a lâmpada. Esse é o problema, então querem 
saber:: como resolver. Uma falou que quem quebrou, que vai 
pagar. (EA) 
 
P152: O que, que é aquilo ali, de responsabilidade dos.../do::/do 



 

 259 

Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

de livros da biblioteca. Os 
alunos também se 
responsabilizam pela 
organização dos murais e 
materiais nos espaços de 
ensino-aprendizagem. 

lanche? 
A366: Quem é:: as pessoas? 
P153: Isso. O quê que/por quê que faz aquilo ali? 
A367: Porquê é pra ajudar as tias pra dar o lanche::, aí então 
ajuda que é melhor. 
P154: Então quando a classe de vocês vem aqui tomar 
lanche/cada classe vem aqui preenche um papel daqueles? 
A368: Não, é só pra quem quis entrar no grupo pra ajudar. Então 
aí entrou um monte de gente, agora ajuda. E aí, eles têm um dia 
marcado pra vir e um dia eles não precisam vir, que vem outras 
pessoas. (EA) 
 
P158: Olha, e daí eles fazem avaliação. (+)(+)(+). Se for bom, se 
veio. Isso é uma maneira de fazer as pessoas se 
responsabilizarem pelas coisas. (EA) 
 

(Ex) 
 
A173: Aqui é a biblioteca. (+)(+)(+)(+) 
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A174: E aqui ô... vem aqui. 
P216: Oi. (+) 
A175: Aqui é o caderno de empréstimos. A gente anota o nosso 
nome e o instrutor// 
P217: Vocês mesmos? 
A176: E a data pra devolução, do livro que a gente pegou. 
P218: Uhum. E todo mundo obedece? (inc.). Eles mesmos 
anotam e eles:: controlam... 
H74: Eles controlam quem traz e quem devolve? 
P219: É, o dia que tem que trazer e tal. 
H75: (inc.). (+)(+) 
P220: E vocês pegam bastante livros pra:: levar pra casa? 
A177: Eu pego. 
A399: Eu pego mais gibi. Porque eu adoro ler. 
P221: Gibi. E você que livro pega? 
A218: Eu pego livro muito grande. (EA) 
 
“Nós tivemos educadores aqui, que ficaram cinquenta minutos 
com a mão levantada, porque a gente explicava/explicou pra 
eles os primeiros dias que quando uma pessoa levanta a mão, é 
porque ela quer falar. E quando ela quer falar é porque é 
alguma coisa importante. E quando a pessoa tem uma coisa 
importante pra dizer, todos nós temos que ouvir, né? Então teve 
educador que ficou cinquenta minutos. A gente não fazia nada 
enquanto não ficasse quieto”.(EC) 
 
“A hierarquização não deixa ter autonomia”.(EC) 
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 (Ex) 

 (Ex) 
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 (Ex) 
“Pesquisador: O tutor é o que cuida mais de perto deles? É 
isso? 
Coordenadora: É assim, o tutor/todos nós somos educadores. 
Todos, desde o porteiro, [[Pesquisador: Uhum.]] o faxineiro, 
todos somos educadores [[Pesquisador: Aham.]]. O que significa 
ser educador? Significa que eu sou igualmente responsável por 
todas as crianças aqui, [[Pesquisador: Aham.]] não é? A:: esse é 
meu aluno, não todos nós somos responsabilidade de todos. 
Agora existem os educadores que estão diretamente com as 
crianças, [[Pesquisador: Aham.]] mas todos precisam cuidar, 
[[Pesquisador: Sim.]] né, da questão do desenvolvimento dos 
princípios e dos valores. Então se eu passo em frente a um 
lugar que tenha uma criança brigando com o outro, eu não vou 
correr e chamar o professor daquela criança [[Pesquisador: 
Uhum.]]. Eu tenho o professor daquela criança, mas eu vou 
tentar fazer a intervenção, [[Pesquisador: Uhum.]] se eu não dou 
conta, eu vou pedir ajuda [[Pesquisador: Aham.]] pra qualquer 
um, qualquer outro educador, [[Pesquisador: Sim.]] né? Bom, e 
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tem os educadores que estão direto com as crianças. Os 
educadores que estão com as crianças o tempo todo são o que 
nós chamamos de tutores. Os tutores, eles são responsáveis 
por todos, mas ao mesmo tempo eles são responsáveis pelo um 
grupo de crianças”.(EC) 

(Ex)
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Contexto Escolar I: Símbolos Internos: Organização dos espaços de ensino-aprendizagem 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Organização dos espaços de ensino-aprendizagem 
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

Demarcação dos 
espaços de ensino- 
aprendizagem 

 
Como cada aluno ou grupo 
de alunos segue a sua 
agenda pessoal de 
trabalho, as atividades 
acontecem sem 
demarcação distintas de 
espaços. Ao andar pela 
escola, encontramos alunos 
transitando por todo o 
espaço escolar, alguns em 
grupos, outros trabalhando 
individualmente. O mesmo 
acontece no refeitório, 
alguns alunos preferem 
sentar e comer outros 
simplesmente pegam o que 
vão comer e saem para 
outras áreas da escola.  
 

  (F)  (F) 

 (F)   (F) 

C- 
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 (F)  (F) 

 (F)  (F) 

 (F)  (F) 
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 (F)  (F) 

 (F)  
 

Integração e 
flexibilidade dos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

 
Como não existe aula, os 
alunos têm a liberdade de 
usar todos os espaços que 
integram seu processo de 
aprendizagem. Todos os 
espaços podem ser 
flexibilizados para ensino-
aprendizagem. Os alunos 
apropriam-se dos diferentes 
espaços com seus grupos 
ou individualmente para 
estudar. 

 
 
 
“A escola norteia-se pelos princípios democráticos priorizando a 
passagem da heteronomia para a autonomia. Nesta escola, não há 
aulas e nem séries. Os educandos de todas as idades e níveis de 
conhecimento ocupam os mesmos espaços e aprendem juntos. Os 
educadores acompanham o processo de cada um e ajudam no 
planejamento de estudos”. (Plano Escolar, 2011, p.7) (D) 

C- 
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 (Ex) 

 (F)  (F) 

 (F)  
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Visibilidade nos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

Alunos, tutores e 
educadores podem ser 
observados nos diferentes 
espaços de aprendizagem. 
 
 

“Os alunos, tutores e educadores podem ser observados a 
qualquer momento. Apesar de alguns espaços terem paredes, eles 
nunca são fechados. Os alunos transitam pelos espaços, mas 
entendem quando uma atividade em grupo está acontecendo e 
respeitam as regras que estão  estabelecida, naquele momento, 
com  aquele grupo”  (NC) 

C- 

Integração dos 
espaços entre 
professores, 
coordenação/direção 
e alunos.  

Os espaços não estão 
separados 
hierarquicamente. A 
secretaria, direção e 
coordenação têm um 
espaço definido, mas os 
alunos também os usam 
para estudar, trabalhar em 
grupos etc. Não há barreira 
hierárquica dos espaços da 
escola. 
 

Apesar de existirem, na escola, os departamentos como secretaria, 
direção, coordenação, os alunos transitam por esses espaços sem 
barreiras, muitas vezes estão tendo orientação ou estudando 
nesses espaços também. (NC) 
Coordenadora: Sim, indo em qualquer espaço. Não existe banheiro 
que é da criança, [[Pesquisador: Uhum.]] todos os espaços são 
completamente livres pra todos, contando que se cuide deles, 
[[Pesquisador: Uhum.]] né? Então essa sala (coordenação/direção) 
fica aberta o dia inteiro. (EC) 

C- 
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Apêndice V – A4 

 
Contexto Escolar I: Símbolos Internos: Enunciados verbo-visuais do contexto escolar 

 
Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 

 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

Regras verbo-
visuais no 
diferentes 
espaços  

 
 
O espaço oferece 
uma mistura entre 
regras de 
comportamentos 
sociais esperados 
e desejados pelos 
participantes do 
espaço social. As 
regras são 
discutidas e 
produzidas por 
todos os 
participantes do 
contexto escolar.  

 

(Ex)  

 E -   
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (F)  (F)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex)

 

Produção dos 
alunos 
exposta  no 
espaços  

No espaço escolar, 
encontramos 
produções distintas 
dos alunos, os 
murais, paredes e 
expositores são 
mais usados para 
documentos e 
convites de 

 (Ex)  (Ex)

E - 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

atividades do dia-
a-dia dos alunos. 
Existe uma 
participação dos 
alunos na maioria 
dos documentos 
expostos seja para 
se inscrever em 
uma oficina ou 
para dar avaliação, 
por meio de 
recados, de 
alguma atividade 
que aconteceu em 
grupo.  Em 
inúmeros 
momentos, 
encontramos os 
alunos escrevendo 
nos documentos 
dos murais ou 
planejando a 
criação de um 
panfleto para 
convidar os 
colegas para uma 
oficina. Em um dia 
do semestre, os 
alunos apresentam 
seus projetos de 
vida para toda a 

(Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

escola, 
pais/responsáveis, 
não só por meio de 
expositores, mas 
também como 
apresentações 
orais, 
dramatizações etc. 
Observamos o uso 
de recursos 
linguísticos do 
cotidiano do aluno 
e menos do 
contexto escolar 
tradicional. 
 
 
 
 
 

 (F) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex)  

 (Ex)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 
 

Construção de 
repertório 
crítico- 
cultural  

 
Questões 
temáticas de 
repertório cultural 
não são discutidas 
com o grupo como 
um todo. Os alunos 
buscam, por meio 
de suas 
curiosidades 

 
A construção do repertório cultural dá-se por meio de oficinas e trabalhos 
individuais de cada aluno. Não observei muitas discussões sobre temáticas de 
repertório cultural e mais sobre vontades pessoais dos alunos. (NC) 

E+/- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

individuais, discutir 
esses temas nos 
seus projetos de 
vida. Entretanto, 
trabalhos de artes 
plásticas são 
encontrados por 
todo o espaço 
educacional. 
Encontramos 
cartazes sobre os 
direitos da criança 
e questões dos 
pilares 
orientadores do 
projeto: 
afetividade,�
honestidade,�
respeito, 
responsabilidade e 
solidariedade. Mas 
não fica claro se os 
trabalhos estão 
abordando 
questões da 
comunidade e seu 
entorno ou 
questões culturais 
globais. 
 
 

 (F)  (F) 

(F)  (F) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(F)  (F) 

(F)  (Ex)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(Ex)  

(Ex)    
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex)  (Ex)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex) (Ex) 

 (Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

Interação dos 
participantes 
no contexto 
escolar  

 
As interações 
verbo-visuais 
observadas em 
todo o espaço 
escolar dão-se por 
diferentes recursos 
de enunciados 
verbo-visuais, 
como já 
mencionamos 
anteriormente, há 
uma interação nos 
cartazes expostos 
pela escola, uma 
vez que os alunos 
anotam o nome 
para participar de 
uma oficina, 
deixam recados de 
como foi a 
organização do 
almoço ou recados 
para convidar 
grupos para 
participarem ou 
criarem novas 
oficinas ou 
encontros. 
 

 

E- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 
 
 
 



 

 285 

Apêndices VI – B1, B2, B3 e B4 – Contexto Escolar II 

 

Apêndice VI – B1 

Contexto Escolar II: Símbolos Externos: Comunidade escolar e seu entorno 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

Área externa do espaço 
escolar 

 
A escola está situada em 
um bairro residencial.   A 
parte externa do prédio é 
bem característica de uma 
escola pública brasileira, 
entretanto, com uma 
excessiva quantidade de 
grades e cadeados. 
Quando chegamos ao 
bairro, fica claro que é um 
espaço escolar público, 
principalmente devido à 
pintura das fachadas (azul 
e branco) característico da 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME-RJ) do 
Rio de Janeiro e pelo logo 
da prefeitura hasteado na 

(F)  (F) 

C+ 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

entrada principal da 
escola. 
 

(F) 

(F)  (F) 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

(F)  (F) 

Comunidade escolar e 
seu entorno 

 
A comunidade do entorno 
da escola é de classe 
média, bairro tranquilo e 
próximo a um shopping 
muito usado pelos alunos. 
Anteriormente a escola 
atendia o bairro todo, mas 
atualmente 80% dos 
alunos vêm de uma 
comunidade do entorno, a 
comunidade do 
Palmeirinha. Alguns 
trabalhos discutem a 
questão do entorno com o 
tema de paz, raça e a 
diferença entre pichação e 
grafite, mas muito pouco 

 

 (F) 
Comunidade do Palmerinha 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/favela-da-
palmeirinha-sai-milicia-entra-trafico-2944025. Acessado em 
24/01/2016. 
 

C+/- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

sobre a cultura domiciliar. 
Outros trabalhos 
encontrados, no período 
da pesquisa, são sobre 
conteúdos escolares. 
 

 (Ex)  

 (Ex
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

 (Ex) 
 
“O bairro também sofre com a violência do entorno e somos 
assim alvos desse movimento. Esse tem sido um agravante 
na rotina escolar que busca entender e desvendar os mitos 
que estão sendo colocados para os adolescentes, entre eles 
que é possível enriquecer de maneira ilícita e, neste país, 
sair ileso. 
Assim, nestes últimos anos, temos participado de vários 
projetos que enriqueceram muito a dinâmica escolar: 
Educação para Paz foi um que teve relevância na unidade 
escolar”. (PPP, 2015, p. 9) (D) 
 
“Nos chamamos de Emilianos, simples assim! 
É como dizemos aos nossos alunos: "Há uma joia 
encravada no alto do morro de Guadalupe: Emílio Carlos!" 
Eles poderão sempre contar conosco”. (PPP, 2015, p. 9) (D) 
 
“O bairro de Guadalupe foi fundado para atender 
trabalhadores de fábricas da região.” A coordenação mora 
no entorno, mas os professores vêm de bairros mais 
distantes”.(EC) 
 
O entorno oferece um prédio para educação infantil, em 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

outro o ensino fundamental até o 6oano (prédio ao lado da 
escola) e na Emílio Carlos do 7o ao 9o. O bairro oferece um 
polo de ensino fundamental. (NC) 
 

(F) 
 
“O uso de drogas não é observado dentro da escola, apesar 
de alguns alunos chegarem mais alterados. Entretanto, 
existem roubos dentro da escola principalmente de 
celulares, mas, como a escola não pode revistar, sentimos 
de mãos atadas. Às vezes deixamos todos esperando 
dentro da sala até que alguém fale sobre o caso ou 
chamamos a polícia que pode revistar”. (EC) 
“Os alunos mudam de prédio muito rapidamente não 
criando vínculo com o espaço, pois no prédio ao lado ficam 
o 5o. e 6o. anos, depois vem para cá para mais três (7o, 8o e 
9o). Observamos, muitas vezes, que o professor não se 
preocupa, pois sabe que o aluno em breve irá embora. 
Anteriormente a Emílio Carlos era do 1o ao 9o ano  de 
ensino, com isso conseguíamos observar uma continuidade 
do trabalho do professor”.(EC) 

Envolvimento dos 
pais/responsáveis 

 
Os pais não participam 

 
 “Os pais vão desapegando conforme os filhos vão E+ 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

das decisões do Projeto 
Político-Pedagógico 
escolar ou de outras 
questões administrativas 
e, muito pouco, das 
reuniões de pais e 
mestres. “A ausência dos 
pais tem sido um 
agravante. O pai acaba só 
ouvindo o que o filho quer 
contar da escola. O pai 
acaba tendo a visão do 
filho, a que o filho passar 
.” O pai aparece só para a 
matrícula”. (EC) 
 
 
 

mudando de prédio. Quando chega na Emílio Carlos só tem 
pai para a matrícula”. (EC) 
 
“Alguns pais aparecem para as reuniões, em geral os dos 
alunos que têm melhor desempenho. “A ausência dos pais 
tem sido um agravante. “O pai acaba só ouvindo o que o 
filho quer da escola” O pai sempre tem a visão do filho, o 
filho conta a escola que quer”. (EC).  
 
“Os pais acreditam que, por os filhos serem jovens, eles não 
precisam de acompanhamento na escola. Os pais não 
acompanham nem em casa. Os pais que participam da 
escola nunca existiram aqui, mas anteriormente os pais 
cobravam, ligavam na escola para saber etc., e isso tem 
piorado nos últimos anos”. (EC) 
 
“Sendo nosso pilar a formação acadêmica do aluno, 
tivemos, na última década, que atrelar a esse pilar mais um: 
a formação de valores. 
Nossa escola, como todo sistema educacional, teve seu 
abalo quando a família dela se afastou, pois, 
preocupada que estava com sua própria sustentação, 
não teve mais a conciliação com os estudos de sua 
própria prole, mesmo ciente desse valor”.  (PPP, 2015, 
p. 9) (D) 

Envolvimento dos 
professores/educadores 
e agentes externos 

 
A SME-RJ influencia na 
construção do Projeto 
Político-Pedagógico (PPP) 
com leis e deliberações do 
município, mas não ajuda 
nas práticas diárias 

 
“Assim, cada professor planeja as ações de sua disciplina a 
partir das diretrizes curriculares emanadas pela SME. O que 
também ocorre com o coordenador pedagógico e o 
professor de sala de leitura que fazem seus planos de 
ações. Mas, o que nos une é a necessidade fundamental de 
ter retorno dessas ações, assim utilizamos, como ponto de 

E+/- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação e 
enquadramento Observações  Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

escolares. A 
Coordenadoria Regional 
de Educação do RJ –
(CRE-RJ) é mais próxima 
para ajudar nas decisões 
de algumas diretrizes 
escolares e em novos 
projetos pedagógicos da 
escola. 
 
 
 

orientação, apropriar-se das ações que são fontes de 
informações e formações, por exemplo os projetos e 
concursos que são oferecidos pelas redes públicas”. (PPP, 
2015, p. 12) (D) 
 
“Valorizamos os professores no momento que entendemos 
e respeitamos suas características a partir de sua 
competência e compromisso. 
Assim,  torna-se celebre sua participação em determinados 
projetos que já se agregaram à tradição de participação da 
escola”. (PPP, 2015, p. 12) (D) 
 
“A escola já ganhou prêmio de participação em projetos 
governamentais, pois os professores participam ativamente 
de novos projetos. Entretanto, eles mudam rapidamente, já 
fomos escola integral, depois voltamos para escola de dois 
períodos e agora fomos informados que novas mudanças 
irão acontecer”.(EC) 
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Apêndice VI – B2 

Contexto Escolar II: Símbolos Internos: Organização e orientação pedagógica 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

Organização e 
planejamento da 
aula 
(classificação) 

 
 
 
 
 
As aulas estão focadas no 
conteúdo e no preparatório 
para avaliação de conteúdos 
e provas do governo (Prova 
Brasil). Os professores não 
têm apoio da SME-RJ.  É 
mais o professor e a troca 
com colegas, coordenação e 
direção. 

As aulas estão dividas por disciplinas escolares (português, 
matemática, inglês, história etc.) (NC) 

(F)  (F)  (F) 
 
“O planejamento tem várias vertentes dentro de nosso espaço 
escolar, mais um único propósito: transformar a escola. 
É, portanto, norteador de todas as práticas pedagógicas da 
escola. 
Assim, cada professor planeja as ações de sua disciplina a partir 
das diretrizes curriculares emanadas pela SME. O que também 
ocorre com o coordenador pedagógico e o professor de sala de 
leitura que fazem seus planos de ações. Mas, o que nos une é a 

C+ 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

necessidade fundamental de ter retorno nessas ações, assim 
utilizamos como ponto de orientação  apropriar-se das ações que 
são fontes de informações e formações, por exemplo os projetos 
e concursos que são oferecidos pelas redes públicas. 
O tempo de planejar ocorre nos seus horários complementares, 
nos centros de estudos, nos pré-coc e nos conselhos de classe. 
Também não podemos negar que, muitas vezes, a informalidade 
dos cafés e almoços foram fontes de criatividade e engajamento. 
” (PPP, 2015, p. 12) (D) 
 
“A relação com a coordenação é muito maleável, pois os 
professores estão cansados, estressados, fizeram greve, mas   
descontaram os seus salários, os pedidos entre coordenação e 
professores são feitos por meio de atas”.(EC) 

Orientação 
pedagógica do 
planejamento da 
aula 
(enquadramento) 

 
Nas aulas existe participação 
dos alunos e troca de 
conhecimento, mas não para 
alterar o conteúdo 
programático. As carteiras 
estão enfileiradas 
propiciando uma interação 
de um para muitos (aulas 
expositivas) 
 
 
 

A organização das carteiras nas salas de aula é para aulas 
expositivas, menos na sala de aceleração, na qual os alunos se 
encontravam em círculos. (NC). Existe flexibilidade no plano de 
aula de acordo com a interação e necessidade dos alunos. (NC) 

E +/- 

Organização da sala de aula 
Organização dos 
agrupamentos 
da sala de aula 

 
A escola, como um todo, 
está divida pela faixa etária 

Os alunos são agrupados por idade de nível de estágio de 
desenvolvimento (7o, 8o e 9o anos) e não por conhecimento. 
Entretanto, espera-se que um aluno de 7o ano tenha 

C+ 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

(Prática 
Instrucional – 
Contexto) 
 

de acordo com a LDB (leis 
de diretrizes e bases) Lei nº 
11.274, de 6 de fevereiro de 
2006 do governo brasileiro 
que define o ensino 
fundamental em nove anos, 
no caso da escola do nosso 
contexto de estudo de 
número II. A escola está 
dividida nos 7o, 8o e 9o anos 
do ensino fundamental, ou 
seja, os alunos estão 
divididos por faixa etária e 
conhecimentos mínimos para 
aquele ciclo anual de 
aprendizagem, uma vez que 
fazem provas para mudança 
de ano. O contexto está 
organizado para que todos 
os alunos, em sala de aula, 
façam a mesma tarefa no 
modelo de aula expositiva. 

conhecimento x, y, z. Somente na sala de aceleração que alunos 
com diferentes idades e conhecimento trabalham individualmente 
ou em grupos. (NC) 

Organização do 
espaço na sala 
de aula (Prática 
Instrucional – 
Contexto) 

 
 
As carteiras são organizadas 
em fileiras, como já 
mencionamos, com um 
quadro no centro da sala 
para cópia de conteúdo, a 
aula é regida em um mesmo 
ritmo para todos. 

 

C+ 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

 
 
 
 

(F)  (F)

 (F) 
 
 
 
 

Orientação e 
avaliação dos 
conteúdos 
trabalhados em 
sala (Prática 
Instrucional – 
Planejamento) 

 
 
 
O professor é quem detém o 
controle das escolhas de 
conteúdo, ritmo e avaliação 
dos alunos em concordância 

A aula (ritmo, conteúdo e algumas avaliações) é controlada pelo 
professor. (NC) 
 
“A avaliação será um processo contínuo e multiforme com 
determinados pesos a serem administrados de acordo com a 
produção/resultados apresentados pelos alunos. Será levado em 
conta fatores individuais e coletivos que visem ao 

E+ 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

com as diretrizes da SME-RJ 
e direção escolar, mas não 
por decisão do aluno. A 
avaliação está baseada na 
produção ou resultados 
apresentados pelo aluno no 
decorrer de um período 
específico como bimestre, 
semestre, ano. 

desenvolvimento dos educandos, suprindo suas necessidades 
escolares. Será global onde o aluno aprende a aprender, a 
conviver socialmente. Para que esse potencial seja desenvolvido, 
utilizaremos diversos instrumentos: 

• Observação diária; 
• Avaliações dos conteúdos ministrados para 

replanejamento; 
• Atividade individual e em grupo; 
• Observação constante do crescimento individual do 

aluno na parte formativa e sua interação em grupo; 
• Os alunos farão provas bimestralmente (da Prefeitura 

e da Escola). 
• Optamos, neste momento, em ter semana de 

avaliação da escola. Assim faremos uma tentativa de 
estudos direcionados à melhoria das notas bimestrais 
dos alunos”.  (PPP, 2015, p. 16) (D) 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

(F) 

Comportamento 
social (relação 
hierárquica) na 
sala de aula 
(Prática 
Reguladora) 

O comportamento social está 
diretamente ligado à relação 
hierárquica professor-aluno 
ou coordenação-aluno.  Os 
cartazes de orientação ao 
comportamento social 
esperado são escritos e 
escolhidos, em sua maioria, 
pela direção, coordenação 
ou professor. Quem detém o 
controle e chaves da TV e 
som é alguém que está em 
posição mais alta 
hierarquicamente do que os 
alunos para supervisioná-los 
com o uso dos equipamentos 
ou em sala de aula. 

(F)  (F) (F)

 
 

E+ 



 

 299 

 
Apêndice VI – B3 

Contexto Escolar II: Símbolos Internos: Organização dos espaços de ensino-aprendizagem 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

Demarcação dos 
espaços de ensino- 
aprendizagem 

 
 
A escola oferece diferentes 
espaços de ensino-
aprendizagem, mas as aulas, 
como um todo, acontecem em 
áreas distintas, mas não 
diferentes atividades de uma 
mesma aula em diferentes 
espaços. Os espaços são 
demarcados para aulas 
específicas (quadra 
poliesportiva – aula de 
educação física, sala de 
informática – aula de 
informática, sala de aula – 
aula de conteúdo etc.) As 
salas são de 48 m2 e com 44 
alunos por sala, em alguns 
momentos já tiveram 54 
alunos por sala. 

“A Escola Municipal Emílio Carlos possui 5 salas de aulas 
tradicionais com espaço físico para 40 alunos cada uma, todas 
climatizadas, com kit multimídia (Data Show e caixas de som), 
os computadores para uso das mídias ficam alocados na sala 
da direção em bolsas com os periféricos (cabos). 
O Laboratório de informática tem capacidade para 20 alunos, 
mas, no momento, atende ao Projeto Mais Educação. 
A sala dos professores é um corredor que, infelizmente, não 
atende   às expectativas docentes. Mas possui condicionador 
de ar, geladeira e micro-ondas. 
A sala da direção é tão pequena quanto à sala dos 
professores onde ficam: a diretora, a diretora-adjunta 
readaptada, a secretaria e a auxiliar de secretaria. 
Seguindo no corredor principal, encontramos o refeitório e a 
cozinha escolar onde é confeccionada a merenda. 
Temos um pátio interno onde ocorrem as formaturas do 1° e 2º 
turnos e as atividades extraclasses da escola. Ficam no final 
do pátio os banheiros discentes e um pequeno almoxarifado. 
Seguindo pela área externa da escola temos uma quadra 
poliesportiva e mais ao fundo a sala de leitura e um pequeno 
espaço para os jogos (tênis de mesa e mesa de totó). A sala 
de leitura, desde 2012, está sendo ocupada pelos projetos de 

C+ 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

Aceleração, sendo que o acervo e o trabalho estão numa 
pequenina sala ao lado que antes era o Laboratório de 
Ciências. Retornará para sua sala original no próximo ano 
letivo, conforme acordado com a 6º Coordenadoria Regional 
de Educação. 
Na sala de leitura, hoje ainda ocupada, existem climatização, 
kit multimídia e uma tela interativa”. (Projeto Político-
Pedagógico, 2015, p. 17-18) (D) 
 
 
“O Programa Mais Educação instituído pelo Governo Federal 
sob Decreto nº 7.083 de 27 de janeiro de 2010 ofereceu aos 
alunos a ampliação da jornada escolar e a organização 
curricular, na perspectiva da Educação Integral. Apesar de 
termos pouquíssimos espaços escolares sem uso, tivemos 
que adequar, ao espaço, o projeto. Hoje oferecemos 
preferencialmente o projeto aos alunos do Programa Bolsa 
Família e às turmas de 7° ano do ensino fundamental, temos 
as seguintes oficinas: Grafite, Tênis de Mesa, Orientação de 
Estudos e Leitura e Fotografia”. (PPP, 2015, p. 18) (D) 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

Integração e 
flexibilidade dos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

 
 
Os espaços estão 
demarcados para aulas 
específicas ou como área 
externa do prédio. Fica à 
critério do professor flexibilizar 
ou integrar diferentes espaços 
de ensino-aprendizagem na 
sua aula. A maioria dos 
espaços não está adaptada ou 
flexível para este uso. 
Entretanto, alguns professores 
fazem uso da sala de leitura 
para alunos que precisam de 
momentos mais 
individualizados, a sala de 
informática para pesquisa etc., 
tentando flexibilizar ou integrar 
os diferentes espaços da 
escola. 
 

 (F)  (F)

 (F)  (F)  

(F)  

C+/- 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

 (F)  (F) 

 (F)  (F)
(F) 

Visibilidade nos 
espaços de ensino-
aprendizagem 

 
Alunos e professores não são 
observados nos espaços de 
aprendizagem por estarem 
fechados por paredes. 
Somente na aula de educação 
física, na quadra poliesportiva, 
é possível observar o que está 
acontecendo em aula. Os 
outros espaços são fechados 
com portas, grades e janelas. 
Entretanto, por ser uma escola 

 
“Nossa grande vantagem aqui é que estamos em um prédio 
horizontal e então conseguimos andar facilmente por todo o 
espaço e observar tudo que está acontecendo. Diferentemente 
do prédio ao lado (5o e 6o) que é um caixote de quatros 
andares com apenas um inspetor que não consegue 
acompanhar tudo que está acontecendo na escola, todo 
mundo ajuda, olha, briga e corrige. “Aqui a escola é 
acolhedora por ser plana”. (EC)  
 

C+/- 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

plana, fica fácil para 
coordenação, professores e 
direção, o pessoal da limpeza 
observarem o que está 
acontecendo nos corredores 
ou nos espaços distintos da 
escola. Algumas aulas, no 
período de pesquisa, 
aconteceram de portas 
abertas.  (F)      (F) 

Integração do 
espaços entre  
professores, 
coordenação/direção 
e alunos. 

 
Os espaços estão separados 
hierarquicamente e com 
objetivos de ensino-
aprendizagem – sala dos 
professores, coordenação, 
direção, sala de aula, quadra 
para educação física, sala de 
informática e sala de leitura. 
Os alunos quando precisam 
entrar em um espaço, que não 
faz parte de sua hierarquia, 
precisam pedir autorização, 
solicitar chaves e 
acompanhamento. 

(F)  (F) 

 

C+ 
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Apêndice VI – B4 

Contexto Escolar II: Símbolos Internos: Enunciados verbo-visuais do contexto escolar 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
 
Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

Regras verbo-
visuais no 
diferentes 
espaços  

 
O enfoque das 
regras e avisos no 
espaço escolar é 
mais para os 
professores do que 
para os alunos. 
Alguns cartazes 
podem ser 
interpretados como 
comportamentos 
esperados dos 
alunos no espaço 
escolar. Entretanto, 
as regras são 
claramente 
observadas pelo 
trancamento dos 
espaços, das 
grades e pela 

 (F)  (Ex)  (Ex) 
 

(Ex) 

E+ 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

divisão hierárquica 
dos espaços. 
 
 
 

(F)  (F)

 (F) (F) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

Produção dos 
alunos  
exposta nos 
espaços  

 
 
Os trabalhos, em 
sua maioria, 
enfocam a 
produção de 
trabalhos de 
disciplinas 
(resultados 
alcançados) com o 
uso de recursos 
linguísticos que 
remetem aos livros 
didáticos do 
contexto tradicional 
escolar e não de 
recursos 
linguísticos como 
metalinguagem ou 
enunciados verbo-
visuais de uso do 
cotidiano dos 
alunos. 
 
 
 

(EX)  (F) 

(EX)  

E+ 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

(EX)  (EX) 

(EX)  (EX) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

Construção de 
repertório 
crítico cultural  

 
Alguns trabalhos 
discutem questões 
pertinentes da 
sociedade como 
Tabagismo, 
Guerra, Paz, 
Racismo, mas 
outros enfocam 
resultados de 
aprendizagem.  Os 
trabalhos não 
enfocam as 
necessidades 
locais da 
comunidade e seu 
entorno e sim 
necessidades 
globais da 
sociedade. 
 

(EX)  (EX) 

(EX)  
 

E+/- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

(EX)  

(EX)  
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

(EX)

  (Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes    Enquadramento 

Interação dos 
participantes 
no contexto 
escolar  

 
 
 
 
As interações 
verbo-visuais nos 
espaços privilegiam 
o canônico de 
comunicação 
escolar tradicional, 
ou seja, o 
alfabético, fazendo 
pouco uso de 
recursos de 
enunciados verbo-
visuais do cotidiano 
dos alunos. 

 (Ex)  (Ex)

(Ex)  

E+ 
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Apêndices VII – C1, C2, C3 e C4 – Contexto Escolar III 

 

Apêndice VII – C1 

Contexto Escolar III: Símbolos Externos: Comunidade escolar e seu entorno 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

Área externa do espaço 
escolar 

 
Na fachada frontal, devido 
aos letreiros, fica claro que é 
um espaço escolar. 
Entretanto, ao andarmos 
pelo entorno e observamos 
os muros, o parque que faz 
fundo com escola, as cores 
utilizadas no prédio como um 
todo e sua entrada principal, 
podemos entender como um 
outro espaço público (Posto 
de Saúde, Secretaria 
Regional Escolar, etc., mas 
não necessariamente como 
uma escola. O logo da 
prefeitura fica mais ao fundo 
do prédio. Os moradores 
aparecem com frequência no 

(F) 
 

(F) 

C+/- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

local devido a parceria com o 
posto de saúde e a 
secretaria de segurança que 
a escola oferece.  

(F)  

(F)  

Comunidade escolar e 
seu entorno 

 
A escola está próxima de 
uma comunidade pacificada, 
mas que apesar de ter uma 
UPP muito próxima. O 
entorno é violento, a maioria 
dos alunos vêm do bairro do 
Jacaré e Cachambi. Dentro 
do espaço escolar 
encontramos vários 
trabalhos e cartazes que 
discutem questões de cultura 
domiciliar dos alunos 

“A escola tem a fama de ser muito rígida, então os alunos e 
a comunidade respeitam o espaço, não há casos de 
violência, drogas (na área interna) ou até mesmo pais 
reclamando da escola”. (EP) 

C- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

(valores) e a cultura que 
gostariam que houvesse no 
entorno. O espaço não é só 
usado como escola, pois a 
escola tem uma relação 
muito próxima com o posto 
de saúde do bairro. Sendo 
assim, muitos moradores da 
comunidade vêm para a 
escola para tirar dúvidas, ver 
questões de vacina e 
remédios. Nos expositores 
encontramos trabalhos 
discutindo questões que 
interessam não só aos 
alunos, mas também aos 
pais/responsáveis ou 
moradores da região. 
 
 

(Ex)

(Ex)
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

(Ex) 

 

(Ex)
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

 

(Ex)

 



 

 317 

Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

(Ex)
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

(Ex)
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

(Ex) 

(Ex) 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

 
 
“Os alunos gostam de vir para esta escola, estou aqui há 
20 anos é uma região muito perigosa, mas nunca fui 
assaltada, deixo meu carro na área externa. No ano 
passado que tivemos o primeiro de roubo de celular de 
uma professora quando estava saindo tarde daqui” (EC) 
 
“Não temos crianças armadas, uso de drogas e violência 
dentro do espaço escolar, mas nos arreadores, na pracinha 
aqui atrás, temos vários usuários de crack e sempre temos 
que chamar a polícia. É complicado os alunos olham para 
essas crianças que estão trabalhando no tráfico e estão 
cheias de dinheiro, mas tem que escolher a escola, temos 
que ser mais atraente para eles!”. (EC) 
 
“Primeiro trabalhamos com os valores, que acreditamos 
que é mais importante que conteúdo, depois vamos 
trabalhando o que precisa”. (EC) 
 
“A escola é privilegiada, todos querem vir para cá, não 
temos aulas vagas, não temos alunos pelos corredores 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

sem ter nada o que fazer”. (EC) 
 
“Nós temos duas parcerias: uma com o posto de saúde e 
outra com a secretaria de segurança o que faz com que a 
comunidade busque o nosso espaço para outras questões 
além da escola dos filhos! Apesar de estarmos com a UPP 
próxima, aqui tudo continua o mesmo, mas agora 
escondido”. (EC) 
 
“É complicado, por que eu represento o Estado, e quando 
sou responsável em passar valores isso se torna muito 
perigoso! Os valores deveriam vir dos pais, quando falo 
para uma aluna do shorts muito curto que ela está usando, 
mas aí vejo que o da mãe é menor ainda, começo a 
interferir em valores familiares e esse não deve ser o nosso 
papel!”. (EP) 
 

Envolvimento dos pais/ 
responsáveis 

 
Os pais/responsáveis não 
participam da construção do 
Projeto Político-Pedagógico, 
mas são chamados para 
ouvir sobre o desempenho 
do(s) filho(s) sempre que 
necessário. 
 
 
 

 
“Os pais que tinham que vir não vêm! Mas nós somos 
conhecidos como a escola chata. Aluno não trouxe 
trabalho, nós convocamos os pais ou responsáveis para vir 
até a escola. Chamamos quando o aluno falta muito, 
acreditamos que a família tem que estar presente”. (EP) 
 
“A participação dos pais piorou muito nos últimos anos, 
antigamente o pai traficante vinha aqui na escola e falava 
para nós que não queria que seu filho fosse bandido: Eu 
não tenho outra forma de ganhar dinheiro, mas meu filho 
não, se ele não vier ou não fizer as lições a Sra. me liga!”. 
(EP) 

E+/- 

Envolvimento dos 
professores/educadores 

 
A escola sofreu uma 

 
“Você não vê professor desmotivado aqui, todos tentamos E+/- 
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Área externa, os pais/responsáveis, professores/educadores, agentes externos e o entorno 
Indicadores de classificação 
e enquadramento Observações Evidências e fontes Classificação/ 

 Enquadramento 

e agentes externos mudança de GEC (Ginásio 
Experimental Carioca) para 
GC (Ginásio Carioca) os 
professores trabalhavam 
com polivalência, mas com a 
nova estruturação muitos 
foram demitidos 
prejudicando o trabalho em 
grupo da equipe. A SME-RJ 
– define avaliação e 
conteúdos, os professores 
fazem intervenções nos 
projetos internos da escola, 
mas não conseguem mudar 
radicalmente sua estrutura. 
O único agente externo de 
participação é a Secretaria 
Municipal de Ensino do RJ. 

trabalhar em grupo, mas com a mudança de GEC para GC 
a escola perdeu muitas regalias de materiais para os 
laboratórios e horas de aula com os alunos. Hoje os 
professores estão mais integrados nos projetos maiores 
que envolvem toda a escola. De qualquer forma quando os 
professores eram polivalentes, e mesmo agora, a equipe é 
muito coesa e se ajuda para fazer mudanças necessárias 
no projeto”. (EP) 
 
“Tem espaço de diálogo e apoio da direção e coordenação, 
mas a SME acompanha e delibera mudanças mais 
radicais”. (EP) 
 
“Os professores moram perto e são extremamente 
envolvidos, esquecem o salário e as dificuldades e dão 
aulas excelentes”. (EC) 
 
“A polivalência nos obrigou a passar mais tempo com os 
alunos e com os colegas de trabalho e isso foi uma 
experiência transformadora, pois os alunos se sentem mais 
notados, nos obriga a criar um vínculo. Com a equipe de 
trabalho também trocamos muito e ficamos mais unidos. 
Mas depois que perdemos a polivalência houve um 
sentimento de dar um passo para trás, cada um voltou para 
a sua disciplina”.  (EP) 
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Apêndice VII – C2 

Contexto Escolar III: Símbolos Internos: Organização e orientação pedagógica 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

Organização e 
planejamento da 
aula 
(classificação) 

 
No projeto inicial (GEC) os 
professores trabalhavam com 
polivalência, como já 
mencionamos, mas agora no 
projeto (GC) as aulas estão 
dividas por disciplinas e 
professores especialistas com 
foco nos conteúdos de 
Português, Matemática, Inglês 
etc. Entretanto, vale pontuar que 
por ser um Ginásio Carioca, a 
escola conta com a possibilidade 
de um professor-tutor que 
acompanha os alunos na 
construção de um projeto de 
vida com conteúdos mais 
flexibilizados que são 
trabalhados 
interdisciplinarmente. 
 

“O GEC tinha polivalência o que era difícil para a equipe e 
tivermos que adaptar com a ajuda de todos. Agora voltamos 
para as disciplinas e todos estão mais felizes”. (EP) 
 
“A SME manda prova iguais para os todos os grupos, fica difícil 
não trabalhar com os conteúdos exigidos”. (EP)  

C+/- 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

Orientação 
pedagógica do 
planejamento da 
aula 
(enquadramento) 

 
As aulas, em sua maioria, são 
expositivas, sofrem alterações 
quando vão para o laboratório de 
informática, sala de leitura ou 
para o laboratório de ciências. 
Os conteúdos sofrem alterações 
no decorrer da aula em alguns 
momentos para suprir as 
necessidades dos alunos, mas 
com uma certa limitação devido 
ao número de alunos em sala no 
modelo expositivo. 

 
“Às vezes, fazemos aulas híbridas (presencial e online) para 
usar diferentes espaços da escola e esse projeto foi muito bem 
aceito pela direção, mas ainda precisamos repensar o espaço, 
o sistema de avaliação, as aulas para que consigamos sair das 
aulas expositivas”. (EP) 

E+/- 

Organização da sala de aula 

Organização dos 
agrupamentos 
da sala de aula 
(Prática 
Instrucional – 
Contexto) 

 
A escola, como um todo, está 
divida pela faixa etária de acordo 
com a LDB (leis de diretrizes e 
bases) Lei nº 11.274, de 6 de 
fevereiro de 2006 do governo 
brasileiro que define o ensino 
fundamental em nove anos, no 
caso da escola do nosso 
contexto III, a escola está divida 
nos 7o, 8o e 9o anos do ensino 
fundamental.  
 

 
 

Os alunos são agrupados por faixa etária e conhecimento do 
ciclo de acordo com a LDB vigente. (NC) 
 
“No passado tínhamos alunos de 18 anos no 5o ano, mas 
agora com o decreto de idade e série isso melhorou muito. 
Temos um grupo separado que estão com defasagem idade-
série”. (EC) 
 
“Quando alunos com muita defasagem estão juntos, fica muito 
difícil intervir, mas, depois de um tempo separados, 
percebemos que eles ficaram ainda mais marginalizados, o 
objetivo era dar uma atenção especial, mas ficou mais difícil 
ainda”. (EP) 

C+ 

Organização do 
espaço na sala 

 
 

 
C+/- 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

de aula (Prática 
Instrucional – 
Contexto) 

 
As carteiras ficam enfileiradas na 
maioria das aulas, mas em 
duplas, para possibilitar a troca 
com colegas ao lado e os 
professores às vezes adequam 
para diferentes necessidades 
como em semicírculo ou em 
pequenos grupos.  
 
 

(F) 

 (F) 
 

(F)
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

 

Orientação e 
avaliação dos 
conteúdos 
trabalhados em 
sala (Prática 
Instrucional – 
Planejamento) 

 
O professor que detém o 
controle das escolhas de 
conteúdo, ritmo dos alunos, mas 
as avaliações vêm da SME-RJ. 
A avaliação está baseada na 
produção ou resultados 
apresentados pelo aluno em um 
determinado período como 
bimestre, semestre ou ano. 
 

 
A aula (ritmo, conteúdo e avaliação) é controlada pelo 
professor. (NC) 
 
“As provas são enviadas pela SME e é igual para todos, fica 
difícil fazer um trabalho mais individualizado com as 
necessidades de cada grupo/alunos”. (EP) 

E+ 

Comportamento 
social (relação 
hierárquica) na 
sala de aula 
(Prática 
Reguladora) 

 
O comportamento social não 
está totalmente ligado à relação 
hierárquica professor-aluno ou 
coordenação-aluno, pois o 
espaço escolar também é um 
espaço para outros serviços 
sociais como Posto de Saúde e 
Segurança. Os cartazes de 
orientação ao comportamento 
social esperado são escritos e 

(Ex)  

E +/- 
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Organização e orientação pedagógica do planejamento da aula 
Indicadores de 
classificação e 
enquadramento 

Observações Evidências e fontes Classificação/ 
 Enquadramento 

escolhidos pela direção, 
coordenação, professor e 
também pelos alunos. Os alunos 
são divididos em grupos de 
trabalhos e responsabilidades 
que dura o ano todo.  
 
 
 

(Ex)  (Ex)
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Apêndice VII – C3 

Contexto Escolar III: Símbolos Internos: Organização dos espaços de ensino-aprendizagem 
 

                       
Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 

 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

Demarcação dos 
espaços de 
ensino- 
aprendizagem 

 
Os espaços estão 
demarcados por áreas 
distintas sala de diretoria, 
sala de professores, 
laboratório de informática e 
de ciências, sala de artes, 
quadra de esportes, 
cozinha, sala de leitura, ou 
seja, a escola oferece 
diferentes espaços de 
ensino-aprendizagem, mas 
a maioria das aulas 
acontece nas áreas pré-
determinadas. Os espaços 
são demarcados, em sua 
maioria, para aulas 
específicas (quadra 
poliesportiva – aula de 
educação física, sala de 
informática – atividades 

  (F)  (F) 

 (F)  (F)

C+/- 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

com computadores, sala de 
aula – aula de conteúdo 
etc.). Entretanto, os alunos 
podem usar com ou sem 
supervisão os diferentes 
espaços da escola. 
 
 
 
 

 (F) 

 (F)  (F) 
 (F) 

Integração e 
flexibilidade dos 
espaços de 
ensino-
aprendizagem 

Em alguns momentos, há 
uma integração de 
diferentes espaços durante 
a aula. Principalmente nas 
aulas de artes e ciências. A 
maioria dos espaços é 
flexível, principalmente na 
organização do mobiliário 
que demonstrou que 
diferentes aulas são dadas 
não somente a  no modelo 

 
 
Algumas aulas integram diferentes espaços, principalmente para as 
aulas de artes e ciências. Que usam diferentes espaços da escola 
até como expositores. (NC) 
 

C+/- 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

expositivo. 

(F)  (F) 

 (F)  (F) 

Visibilidade nos 
espaços de 
ensino-
aprendizagem 

 
Alunos e professores não 
são observados nos 
espaços de ensino-
aprendizagem, pois os 
espaços são fechados por 
paredes. Somente na aula 
de educação física na 
quadra poliesportiva, no hall 

 
Apesar da escola não ser plana e os espaços estarem demarcados 
por paredes foi observado uma fluidez entre os espaços, sem 
grades, cadeados. Os alunos transitavam por quase todos os 
espaços sem problemas. (NC)  
 

C +/- 



 

 331 

Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

de entrada e refeitório os 
alunos podem ser 
observados. Os outros 
espaços são fechados com 
paredes e portas. 
Entretanto, as portas não 
são trancadas. No 
momento da pesquisa 
observou-se uma fluidez 
entre os espaços de sala de 
leitura, laboratório de 
ciências, sala de 
informática etc. Isso 
também pode ser 
observado pelo cartaz de 
responsabilidade do espaço 
demonstrando que não 
somente os professores 
fazem o uso dos espaços, 
mas os alunos também. 
 
 

 (F) 
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Organização dos espaços de ensino-aprendizagem  
Indicadores de 
classificação Observações Evidências e fontes Classificação 

Integração dos 
espaços entre  
professores, 
coordenação/dire
ção e alunos. 

 
 
Os espaços da sala dos 
professores, coordenação, 
secretaria e direção estão 
separados 
hierarquicamente. 
Entretanto, os outros 
espaços da escola os 
alunos usam sem chaves, 
cadeados ou grades. 
 
 
 
 

(F)  

C+/- 
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Apêndice VII – C4 

Contexto Escolar III: Símbolos Internos: Enunciados verbo-visuais do contexto escolar 
 

Códigos de fontes: EC: entrevistas/conversas coordenação     D: documentos 
 NC: notas de campo/observações               F: fotos 
 EA: entrevistas/conversas alunos                Ex: expositores 
 EP: entrevistas/conversas professores  

 
 
Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

Regras 
verbo-
visuais nos 
diferentes 
espaços  

 
As regras, 
relacionadas ao 
comportamento 
social esperado, nos 
quadros de avisos, 
expositores ou nas 
paredes da escola 
são criadas pela 
secretaria da escola, 
mas também em 
projetos dos alunos. 
Existe mais uma 
discussão do 
esperado do que 
apenas regras fixas 
de comportamento 
social. Para a 
questão dos 
armários há uma 

(F)  (F)  (F)

 (Ex)  (Ex) 

E- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

esperada autonomia 
do aluno para tal 
comportamento. O 
mesmo acontece 
com o aviso da sala 
de aula no qual 
professores e 
alunos podem usar 
o espaço e são 
responsáveis pelo 
desligamento dos 
itens elétricos e 
fechamento do 
espaço. 
 
  (Ex)  (F) 

 (F) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

Produção 
dos alunos 
expostos 
nos espaços  

 
 
A produção dos 
alunos por todo 
espaço escolar foca 
na produção de 
trabalhos distintos 
como projeto de 
vida (nossos 
sonhos) e arte. Para 
tanto, usam outros 
recursos linguísticos 
como imagem, 
cores, trabalhos 
abstratos etc. Em 
alguns expositores 
encontramos 
trabalhos mais 
canônicos, de 
reprodução de 
conteúdos 
específicos 
escolares, mas a 
maioria sobre 
projetos outros.  
 
 

(Ex)  (Ex)  
(Ex) 

 (EX)  

(Ex)  

E- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 
(EX) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 

(Ex)  (Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(Ex)

(Ex)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(Ex) 

Construção 
de repertório 
crítico 
cultural  

 
 
 
 
Os trabalhos 
expostos por todo 
espaço escolar 
também focam na 
construção de 
repertório cultural 
por meio da arte 
com produção de 

 E- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

quadros, trabalhos 
manuais como o 
projeto do cavalo de 
Tróia. Com o 
calendário do meio 
ambiente, pudemos 
observar a 
importância para as 
datas do meio 
ambiente da cidade. 
Percebemos, no 
período da 
pesquisa, que os 
trabalhos discutiam 
temas sobre as 
necessidades locais 
e globais dos 
evolvidos. 
 
 
 

(Ex)  (Ex)  
 

(Ex)  (Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 
(Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(Ex)   
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

Interação 
dos 
participantes 
no contexto 
escolar  

 
 
A interação verbo-
visual dá-se por 
meio de diferentes 
recursos 
linguísticos, 
produtos do 
cotidiano dos 
alunos, com o uso 
de imagens, cor, 
emoticons, fotos, 
desenhos. 
 
 
 

 

 (Ex) 

E- 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex) 

(Ex) 
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

(Ex)
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Regras verbo-visuais, produção dos alunos, construção de repertório cultural e interações com os participantes 
(discurso regulador) 
Indicadores de 
enquadramento Observações Evidências e fontes  Enquadramento 

 (Ex)  (F) 
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ANEXOS 
________________ 

 

Anexo I – Parecer Consubstanciado do CEP n.782.676 
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 352 

Anexo II – Autorizações para realização de pesquisa 
 

Autorização - Contexto Escolar I  
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Autorização - Contexto Escolar II  
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Autorização - Contexto Escolar III  
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Anexo III – Projetos Visitados para inspirar a pesquisa 
 

1) Projeto Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais – GENTE 
– Comunidade da Rocinha – Rio de Janeiro/Brasil. 
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2) Projeto  Núcleo Avançado em Educação - NAVE – Tijuca - Rio de Janeiro / 
Brasil 
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3) Escola da Ponte – São Tomé de Negrelos, Santo Tirso / Portugal  
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4) School of Creative Arts – Cidade de Plymouth / Inglaterra 
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Anexo IV – Relatório de aproveitamento – Estágio 
Doutoral no Exterior PDSE – CAPES Processo n. 
99999.009717/2014-05 – Universidade de Oxford 
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Has the Student raised any concerns about the progress of their course over the last reporting 
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