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ntre os anos de 2015 e 2017, a 
Secretaria de Estado de Educação 
de Minas Gerais (SEE-MG), a 

Fundação Itaú Social e o CENPEC – 
Centro de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Cultura e Ação Comunitária – 
construíram uma importante parceria 
para a formulação e implementação de 
políticas de educação integral para as 
juventudes. Buscamos estruturar signi-
ficativas mudanças educacionais para 
a promoção de uma educação de quali-
dade na qual os jovens são sujeitos de 
sua aprendizagem.

A presente publicação registra as 
reflexões e experiências desenvolvidas 
no escopo dessa parceria. Continuação 
do livro “Itinerário para as juventudes e a 
educação integral em Minas Gerais – Parte 
1: concepções e metodologias”, o desafio 
que ora perseguimos é o da geração 
de mudanças que possam sustentar os 

desejos e expectativas das juventudes em 
relação à educação.

Assim, o livro percorre as principais 
dimensões do processo da mudança 
educacional proposto pela SEE-MG para as 
juventudes, passando pela decisão política 
e elaboração técnica, refletindo sobre suas 
mediações – que envolvem os diferentes 
profissionais que participam da sua imple-
mentação –, chegando às práticas educa-
tivas. As proposições metodológicas do 
Programa Jovens Urbanos – iniciativa do 
Itaú Social que tem a coordenação técnica 
do CENPEC – contribuíram para inspirar 
a renovação de tais práticas.

As questões que estruturam e orientam 
essas reflexões podem ser formuladas da 
seguinte forma: que concepções e práticas 
de gestão podem sustentar projetos esco-
lares em que as juventudes são sujeitos de 
suas aprendizagens? Que concepções e 
práticas de currículo organizam as escolas APRESENTAÇÃO
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como espaços da produção do comum?  
Como as questões referentes às diversidades 
étnico-raciais e de gênero contribuem para 
uma abordagem da escola em sua condição 
mediadora? Que metodologia pode colocar 
em movimento essa nova forma de pensar 
o currículo?

As reflexões, embora se referenciem 
muitas vezes aos aspectos globais da 
Política de Educação Integral e Integrada 
de Minas Gerais, têm como recorte o currí-
culo integrado das escolas que ofertam o 
Ensino Médio Integral. São, atualmente, 79 
escolas que estão inseridas no Programa 
de Fomento à Implementação de Escolas 
de Ensino Médio em Tempo Integral do 

Ministério da Educação (instituído pelas 
Portarias nº 1.145 de 10/10/2016 e nº 727 
em 13/06/2017). 

No processo de implementação da 
Política de Educação Integral e Integrada, 
a Secretaria de Estado de Educação abre 
um debate sobre a reforma do Ensino 
Médio e sobre a Base Nacional Comum 
Curricular. Longe de apresentar uma 
proposta fechada, estruturam-se espaços 
para que a sociedade civil, os educadores e 
estudantes de toda a rede opinem, sugiram 
e participem das mudanças propostas pela 
lei 13.415/17, de maneira a atender aos 
reais anseios e necessidades dos jovens 
mineiros na sua diversidade. 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais
Fundação Itaú Social
CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
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Assim, há um reconhecimento, inclu-
sive nos marcos legais, de que a superação 
das desigualdades educacionais passa por 
uma reinvenção do Ensino Médio. Segundo 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Básica: 

(...) o Ensino Médio tem ocupado, nos 
últimos anos, um papel de destaque 
nas discussões sobre educação 
brasileira, pois sua estrutura, seus 
conteúdos, bem como suas condi-
ções atuais, estão longe de atender 
às necessidades dos estudantes, tanto 
nos aspectos da formação da cidadania 
como para o mundo do trabalho.3

Desde a aprovação da Constituição de 
1988, essas mudanças vêm sendo prepa-
radas pelas políticas públicas nacionais. 
O Programa Ensino Médio Inovador de 
20094 (ProEMI) é uma política indutora 
de mudanças curriculares, pretendendo 
criar um espaço experimental para que 
as escolas de Ensino Médio proponham 
projetos curriculares com maior integração 
entre os conhecimentos disciplinares e 
também deles com os saberes não discipli-
nares. As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio de 20125 também 
convidam enfaticamente as comunidades 
escolares a desenvolverem inovações curri-
culares. O Pacto pelo Fortalecimento do 
Ensino Médio de 2013,6 por sua vez, articulou 
o ProEMI e a implementação das Diretrizes 
Curriculares por meio de uma política de 
formação continuada dos professores.

Entre 2016 e 2017, o Ministério da 
Educação instituiu a Política de Fomento 
à Implementação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral.7 O Programa 
transferirá recursos para que as redes esta-
duais de ensino possam ampliar a jornada 
dos estudantes em 967 escolas brasileiras 
no ano de 2018. 

A ampliação da carga horária em 
si não implica necessariamente uma 
inovação, mas pode transformar-se 
em oportunidade, como veremos nas 
concepções e estratégias da Secretaria 
de Estado de Educação de Minas Gerais 
para a implementação de mudanças curri-
culares significativas. Porém, as direções 
das mudanças do Programa de Fomento 
só ficarão mais claras quando o processo 
de aprovação da Base Nacional Comum 
Curricular do Ensino Médio for concluído, 
o que deve ocorrer, de acordo com o MEC, 
ainda em 2018. 

O caminho apontado por essas polí-
ticas é de uma escola pública plural, cuja 
gestão democrática desenvolve uma multi-
plicidade de formas de ensinar e acolher 
que abrem espaço para as diversas culturas 
e formas de viver dos estudantes brasi-
leiros. Faz-se importante dizer, no entanto, 
que não tem sido simples traduzir para as 
práticas de gestão esse anseio da socie-
dade brasileira pela democratização da 
gestão pública e das políticas públicas. 

1.1. DESAFIOS DO 
ENSINO MÉDIO 
E A MUDANÇA 
EDUCACIONAL
Embora tenha sido considerável a 
expansão do Ensino Médio nas últimas 
décadas, sua universalização ainda está 
longe de ser alcançada. Os maiores desa-
fios ainda se relacionam à relativa demo-
cratização dessa política: a expansão da 
oferta, a permanência e a universalização 
da qualidade. No Brasil, de acordo com os 
dados do Observatório do Plano Nacional 
da Educação (OPNE), 15,7% dos adoles-
centes entre 15 e 17 anos não estão na 
escola e, dentre os jovens matriculados, 
28,9% não estão na série correspondente 
à sua idade.

Profundamente relacionado ao desafio 
da universalização do Ensino Médio, a 
forma persistente e multifacetada com 
que a desigualdade afeta os estudantes é 
outro desafio fundamental que a política 
educacional precisa enfrentar. O percen-
tual de jovens brancos de 15 a 17 anos que 
está no Ensino Médio é 15 pontos maior do 
que o percentual de jovens pretos e pardos. 
E considerando os jovens que não estão 
no Ensino Médio, eles se dividem entre os 
que estão retidos no Ensino Fundamental 

e os que já abandonaram a escola. Vale 
destacar que a taxa de distorção idade-
-série no Ensino Fundamental é de 11,4% 
entre os estudantes brancos e 26,8% e 21,8% 
entre os pretos e pardos, respectivamente. 
Os jovens negros e pardos respondem 
juntos por 68,3% dos jovens que estão 
fora da escola.

A desigualdade também se expressa 
na questão de gênero. Embora os indica-
dores apontem que as mulheres têm condi-
ções melhores de acesso e permanência do 
que os homens, nem sempre essas condi-
ções são suficientes para garantir a apren-
dizagem1. Uma recente reportagem do 
jornal “O Estado de São Paulo” analisa as 
notas de estudantes no ENEM, mostrando 
que os jovens respondem por 72% das mil 
melhores notas, ainda que, do universo 
total de candidatos, as mulheres repre-
sentem 57,5% e os homens 42,5%.2 As jovens 
negras respondem por apenas 6% das mil 
melhores notas. Decerto que o recorte das 
mil melhores notas possa parecer extremo, 
principalmente, se levarmos em conta que 
o universo total já é muito selecionado, 
formado por estudantes que já superaram 
as principais barreiras e que não apenas 
concluíram a Educação Básica, como 
aspiram ao Ensino Superior. A reportagem, 
no entanto, indica a necessidade de um 
debate amplo sobre as desigualdades 
educacionais relacionadas ao gênero e à 
raça (e às sobreposições de gênero e raça) 
e de estudos aprofundados sobre os meca-
nismos que produzem essas distorções.
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1.2. GESTÃO 
EDUCACIONAL E 
ESCOLAR:UMA 
PERSPECTIVA 
DEMOCRÁTICA EM 
CONSTRUÇÃO
O exercício da gestão educacional e 
escolar pode assumir formatos diversos, 
em contextos particulares, e revelar expe-
riências criativas, inovadoras e colabora-
tivas em todo o país. No entanto, é também 
influenciado por elementos do cenário 
social e econômico no qual está inserido. 
Analisar as práticas de gestão educacional 
e escolar pressupõe compreendê-las como 
fenômeno histórico e político. Por isso, 
é importante chamar atenção para esse 
contexto e também para alguns modelos 
possíveis de gestão, considerando lógicas 
distintas, como a gestão gerencial e a 
gestão democrática.

1.2.1. ESPECIFICIDADES 
DA GESTÃO EDUCACIONAL

Ao longo da história, observamos as crises 
econômicas promoverem transformações 

na sociedade e no Estado, visando a recom-
posição de seu sistema. São mudanças 
que podem ser verificadas, nas sociedades 
contemporâneas, em diversos aspectos, 
como a crescente incorporação da tecno-
logia ao trabalho. 

Implementadas pela necessidade de 
estruturar um modelo mais ágil e flexível 
que atendesse às novas exigências do 
mercado, enfocando prioritariamente a 
relação produtividade e rentabilidade, tais 
transformações influenciam também os 
padrões de intervenção estatal e o desenho 
das políticas públicas, com implicações no 
âmbito educacional. Conceitos como efici-
ência, eficácia e produtividade tornaram-se 
critérios também nas práticas de gestão 
da coisa pública, como observam Araújo 
e Castro : “Essas diretrizes tiveram uma 
ampla repercussão no campo educacional 
e foram disseminadas pelos organismos 
internacionais”.8

Traçando um paralelo entre a conjun-
tura macropolítica e a gestão do sistema 
educacional, embora a Constituição 
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (Lei n. 
9.394/96) afirmem a gestão democrática, 
muitos programas e projetos desenvol-
vidos pelos últimos governos se alinham a 
uma perspectiva de gestão de mercado. Tal 
perspectiva exige dos gestores públicos 
habilidades e criatividade para encontrar 
novas soluções, sobretudo, para aumentar 
a eficiência e otimizar custos, utilizando, 
entre outros mecanismos, os modelos de 

avaliação de desempenho.9 Aqui, vale 
ponderar que as estratégias de gestão para 
otimizar processos, melhorar desempenho 
e coibir desperdícios são bem-vindas, 
desde que não se perca de vista que a 
busca pelo aprimoramento da técnica só 
fará sentido se os resultados estiverem 
comprometidos com a promoção de um 
efetivo processo de ensino-aprendizagem, 
onde as múltiplas identidades tenham voz 
e sejam respeitadas no ambiente escolar. 

Levando em conta o impacto da 
influência da visão empresarial na 
gestão educacional, as nossas análises 
devem partir de um espectro mais amplo, 
compreendendo o conceito de gestão 
como mediação para a realização de fins 
e considerando o sentido da política como 
convivência (conflituosa ou não) entre 
sujeitos, tal como propõe Paro10. Nesse 
sentido, a concepção de política ultrapassa 
a esfera institucional e nos convida para 
o exercício da problematização do coti-
diano e das relações entre sujeitos. Ao 
promoverem mediações nesse ambiente, 
as práticas de gestão assumem relevância 
não apenas técnica, mas também política.

Na visão gerencial que imprime a 
lógica da supervalorização dos resul-
tados, é comum atribuir-se aos problemas 
uma causa estritamente administrativa, 
isolando-os do contexto social em que se 
encontram as razões mais profundas. O 
diagnóstico dos problemas vem comu-
mente associado a fatores como uso 
inadequado de recursos financeiros, falta 

de capacidade técnica da equipe, entre 
outros. No contexto da gestão educacional, 
pode-se observar a influência dessa visão. 
A problemática das escolas, muitas vezes, 
é confundida com uma problemática exclu-
sivamente administrativa. 
Em oposição a esse modelo, a gestão 
democrática é defendida, tanto do ponto 
de vista técnico, quanto em sua força 
política. O entendimento da interdepen-
dência entre técnica e política promove 
um transbordamento da ideia de gestão. 
As atividades-meio não são consideradas 
as únicas de natureza administrativa, 
pois a própria ação pedagógica também 
carrega em si essa dimensão. Ocorre que, 
no interior das escolas, é comum observar 
a ação administrativa restrita às ativida-
des-meio. Quando isso acontece, as ativi-
dades pedagógicas e de gestão parecem 
ser mutuamente excludentes – como se 
o administrativo e o pedagógico não 
pudessem coexistir, “encobrindo assim o 
caráter necessariamente administrativo 
de toda prática pedagógica e desconsi-
derando as potencialidades pedagógicas 
da prática administrativa quando se refere 
especificamente à educação”.11

1.2.2. A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

As práticas de gestão podem partir de 
abordagens mais centralizadoras ou parti-
cipativas. A gestão democrática carrega 
a ideia de que só seremos capazes de 
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promover melhorias nos sistemas esco-
lares na medida em que os espaços de 
participação forem ampliados. Estamos 
falando de práticas político-pedagó-
gicas que procuram criar espaços para 
promover uma participação qualificada 
da comunidade escolar e de demais setores 
interessados na ação educativa. A partici-
pação pode ainda transbordar para outras 
esferas, como o âmbito da administração 
pública, propiciando a aproximação e o 
diálogo entre os técnicos na construção 
das políticas. Isso requer um engajamento 
coletivo na formulação de diretrizes, no 
planejamento das ações, assim como na 
sua execução e avaliação. Para viabilizar 
essa proposta, mudanças substanciais nas 
escolas, nos governos e nas pessoas que 
neles trabalham precisam ser promovidas. 
E isso não é tarefa fácil, pois algumas 
características conservadoras encontradas 
nas práticas de gestão em nossas escolas 
são fruto de uma cultura de autoritarismo 
conformada na realidade brasileira.12 No 
entanto, para além do estímulo à parti-
cipação, outros fatores são importantes 
quando vislumbramos uma cultura de 
gestão escolar democrática.

O exercício da gestão envolve compe-
tências oriundas de diversos campos do 
saber: capacidade de planejar, monitorar 
e avaliar processos; habilidade para lidar 
com recursos humanos e financeiros; 
disponibilidade para deslocamentos e 
adaptações. Na perspectiva da gestão 
democrática, acredita-se que tais práticas 

devem ser conduzidas de maneira dialo-
gada, através de uma abordagem sistê-
mica, enfatizando seu caráter sociopolítico 
e não apenas técnico. Não se trata apenas 
de desenvolver o melhor método para 
trabalhar, mas também de olhar para as 
relações e as condições que cercam um 
dado trabalho.

Na construção desse modelo, enten-
demos que aspectos como singularidade, 
temporalidade e democracia são estrutu-
rantes das práticas de gestão. Para isso, 
devem ser desenvolvidas estratégias 
de gerenciamento diferenciadas, que 
reconheçam as singularidades do terri-
tório, das instituições e seus respectivos 
profissionais, e das juventudes. Assim, o 
gerenciamento cria condições para a emer-
gência de temporalidades coletivamente 
estruturadas. A comunicação institucional, 
o monitoramento e a avaliação estão a 
serviço das instâncias de governança 
compartilhada e subsidiam a tomada de 
decisões.

Ao direcionar nossos olhares para o 
território e suas singularidades, encon-
tramos um campo fértil para o exercício 
de práticas democráticas de gestão, por 
exemplo, a cooperação entre escolas na 
busca de soluções compartilhadas para os 
desafios das atividades de gestão. Nessa 
proposta, cada escola se constitui como um 
espaço específico no qual se desenvolvem 
relações sociais particulares, mas também 
se vê como parte de um espaço social mais 
ampliado que permite outras interações. 

Afinal, que saberes e ativos existem no 
interior e no entorno de uma escola que 
devem ser reconhecidos? 

Através da colaboração, os represen-
tantes de cada escola podem estabelecer 
uma agenda de preocupações e temas 
de interesse comum, promovendo ainda 
a aproximação de outros agentes locais 
e instituições. No exercício dessas rela-
ções, a escola assume lugar central, mas 
não é entendida como agente exclusivo 
da educação, pois passa a ser pensada 
como organização que atua em rede. 
Acredita-se que práticas como essas, de 
produção compartilhada de conhecimento 
e soluções, são capazes de incentivar e 
promover impactos significativos na 
qualidade da oferta educativa em um 
determinado território, além de influen-
ciar políticas públicas. Nessa dinâmica, 
membros de equipes de diferentes escolas 
podem construir vínculos de confiança e 
de solidariedade profissional.13 

Um outro aspecto que merece 
destaque é a importância da escuta para 
o exercício de uma gestão democrática. 
Para que a participação aconteça de forma 
plena e alimente as práticas de gestão, 
a escola deve investir em atividades que 
permitam conhecer e articular os desejos 
de sua equipe e estudantes. No Ensino 
Médio, entendendo o jovem para além 
de sujeito de direitos, mas também como 
aquele capaz de propor ideias e colo-
cá-las em prática, os espaços de escuta 
podem auxiliar na identificação de seus 

interesses para o engajamento em projetos 
e pesquisas que promovam ações dentro e 
fora da escola. Nessa perspectiva, a gestão 
democrática se configura como campo de 
articulação para a produção de conheci-
mento e de compromissos com todos os 
atores presentes na vida escolar. 

Para viabilizar as intencionalidades 
desse modelo de gestão, deve haver 
empenho coletivo em torno de sua reali-
zação. Os membros da equipe escolar 
precisam ser dotados de algum nível de 
autonomia; precisam se sentir parte na 
conquista dos objetivos. Ocorre que a 
experiência mais frequente nas escolas 
brasileiras é que a direção se concentre 
nas mãos de poucos. Esse grupo restrito 
estabelece objetivos, determina que sejam 
alcançados e a grande maioria executa, por 
meio de seu esforço. Mas que tal considerar 
uma outra hipótese? Uma realidade onde 
os fins fossem estabelecidos pelos próprios 
indivíduos responsáveis por despender os 
esforços em realizá-los e zelar diretamente 
pelo seu cumprimento.14 Isso seria viável?

Diante dos inúmeros problemas 
estruturais, conjunturais e operacionais 
que atravessam as escolas públicas brasi-
leiras, a gestão democrática, muitas vezes, 
se apresenta em um horizonte distante 
ou em baixa intensidade. A participação 
de baixa intensidade pode ser encontrada 
em contextos que limitam seu alcance 
e seu sentido, por exemplo, quando os 
espaços de participação estão restritos 
a circunstâncias como a realização de 
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festividades na escola, campanhas para 
arrecadar fundos e outras atividades do 
gênero; ou quando há instâncias de parti-
cipação formalizadas, porém, esvaziadas, 
desarticuladas.

Outro ponto sensível diz respeito 
às eventuais práticas difusas e pouco 
transparentes de ações nas escolas, difi-
cultando o debate democrático. O mesmo 
pode ocorrer nos sistemas educacionais 
e nas políticas públicas como um todo. 
Como os recursos financeiros de uma 
escola têm sido aplicados? Ao final do ano 
escolar, quais foram os resultados obtidos 
em relação ao que havia sido planejado? 
Nos processos decisórios, em relação à 
estrutura física da escola ou às práticas 
pedagógicas, estudantes e famílias são 
consultados ou comunicados? E na esfera 
pública, são realizadas consultas popu-
lares a respeito de políticas educacionais 
relevantes? As respostas para essas e 
outras perguntas devem ser perseguidas e 
publicizadas em uma gestão que se propõe 
democrática. 

Nesse sentido, o aprimoramento de 
mecanismos de controle e o compromisso 
com a transparência, por exemplo, através 
da ampliação do acesso à informação, estão 
relacionados com a construção e a quali-
dade da democracia que queremos. São 
mecanismos que oportunizam confiança 
e controle social, incentivando a cultura 
da participação, além de ser uma prática 
que pode contribuir para reorientar ações 
do Estado.

Os desafios para a promoção de 
práticas democráticas vão desde condi-
ções precárias de trabalho e das insta-
lações físicas da escola, da vulnerabili-
dade do território, passando por equipes 
sobrecarregadas, com grande volume de 
tarefas, além de uma cultura centralizadora 
da direção. Paradoxalmente, essa mesma 
direção, muitas vezes, sente-se pouco autô-
noma em relação aos escalões superiores. 
Essa falta de autonomia do diretor traduz 
a falta de autonomia da própria escola. 
Nessas condições, em que muitas vezes o 
diretor se vê atropelado pelas urgências do 
cotidiano, há pouco espaço para as pausas, 
diálogos e reflexões que são exigidos na 
elaboração de planejamentos, no monito-
ramento de metas, enfim, na busca por uma 
gestão mais estratégica. A necessidade 
que aqui se coloca é a de mapear as limi-
tações de cada contexto para, a partir daí, 
buscar condições que criem ou fortaleçam 
experiências democráticas nas escolas. 

É preciso dotar a escola de autonomia 
e de recursos e prover condições para que 
as famílias dos estudantes e a comuni-
dade local participem ativamente da vida 
escolar. É necessário entender que os 
problemas da educação e da gestão escolar 
são globais e interdependentes. Sobre 
esse aspecto, Lück destaca: “Estes não se 
resolvem ora investindo em capacitação, 
ora em melhoria de condições físicas e 
materiais, ora em metodologias, ora em 
produção de materiais, etc. É preciso agir 
conjuntamente em todas as frentes”15.

Outro ponto importante refere-se ao 
aspecto cultural: a participação não deve 
ser reduzida a uma atividade instrumental, 
vazia de sentido, mas percebida como 
atuação dos sujeitos nas decisões que 
afetam suas vidas. Quando a escola, respal-
dada por condições estruturais, consegue 
fomentar o sentimento de pertencimento 
entre seus atores, ela caminha na direção 
da construção do comum. Uma comuni-
dade de aprendizes em que a participação 
é um processo dinâmico de apoio mútuo, 
a partir da convivência no cotidiano da 
escola.

A promoção de uma cultura de gestão 
democrática é um longo caminho. Não é 
tarefa fácil porque, em muitos contextos, 
está fora do previsto e do disciplinar, 
do caminho da reprodução. A partilha 
de saberes e poderes integra muitos 
discursos, mas sua incorporação nas 
práticas educativas não é tão usual quanto 
gostaríamos. Essa partilha pressupõe uma 
ação educativa com maior implicação dos 
participantes no processo, em que todos 
sejam corresponsáveis pelo círculo do 
pensar e do agir coletivo, pois o ponto 
de chegada, muitas vezes, não está dado. 
A realidade é dinâmica e os caminhos 
precisam ser vistos e revistos, adaptando 
o curso da execução daquilo que foi 
programado. Esse é um movimento que 
só pode encontrar sentido na responsabi-
lização pela construção do coletivo, que 
se expressa no interior dos processos em 
andamento.

Sabemos da racionalidade que dissocia 
poder e saber, que dissocia economia e 
política. Por isso, uma cultura de gestão 
escolar democrática deve trabalhar com 
propostas pedagógicas que produzam 
essa reassociação, a partir da convocação 
para que a comunidade escolar participe 
dessa intervenção, com as diferenças e 
singularidades de cada um, que permitem 
a construção de relações mais horizontais. 
Por fim, uma cultura de gestão educacional 
e escolar democrática contribui também 
para o processo de democratização da 
sociedade brasileira. Assim, os espaços 
de participação na escola podem ser vistos 
como instrumentos pedagógicos para a 
aprendizagem da própria democracia.

1.2.3. A EXPERIÊNCIA MINEIRA NA 
PERSPECTIVA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Apesar dos desafios e entraves, muitos 
passos têm sido dados para a edificação 
de práticas, trilhando caminhos que repre-
sentam o processo em construção de uma 
nova cultura de gestão. Em Minas Gerais, 
a Secretaria de Estado de Educação (SEE-
MG) vem promovendo grandes avanços 
nesse sentido. O ponto de partida que 
orienta suas ações reside na concepção 
de gestão democrática, como observamos 
na seguinte afirmação:

Tal construção se evidencia, espe-
cialmente, nas ações desenvolvidas 
que ampliam e fortalecem a gestão 
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democrática e participativa, que 
promovem a inclusão e a valorização 
das diferenças, que reconhecem e 
potencializam os diversos saberes e 
práticas das comunidades e seus terri-
tórios, que ampliam o olhar sobre os 
processos de avaliação e favorecem a 
reflexão e a reorientação sobre a cons-
trução dos currículos e a organização 
de tempos e espaços escolares.16

Analisando alguns exemplos de 
ações da SEE-MG, verificamos um grande 
esforço no fomento da participação estu-
dantil, buscando a efetivação do direito 
à educação e trazendo os jovens para o 
centro da política educacional do Estado.

Dentre as diversas ações desenvol-
vidas, destaca-se a Virada Educação Minas 
Gerais (VEM), iniciada em 2015, visando 
o retorno às escolas dos jovens de 15 a 17 
anos em situação de evasão. De acordo 
com a SEE-MG, tais ações vêm revelando 
reivindicações dos jovens “por uma escola 
mais dinâmica, mais plural, participativa e 
mais próxima de suas realidades e por mais 
espaços de participação nos processos 
cotidianos da escola, inclusive na cons-
trução do currículo”.17 Para dialogar com 

as demandas juvenis, a Secretaria busca 
situar sua estratégia político-pedagógica 
na perspectiva da educação integral e 
integrada.

Além da VEM, o fomento à partici-
pação estudantil têm ocorrido, desde 
o início de 2017, através da criação de 
Conselhos e Redes de Representantes 
Estudantis, no incentivo à criação de 
Coletivos Juvenis e Grêmios Estudantis, 
através do apoio à criação de rádios nas 
escolas e ainda na implementação dos 
Territórios de Iniciação Científica. Outras 
ações que já eram realizadas desde 2015 
também foram mantidas como o Dia da 
Virada, as Rodas de Conversa e a Semana 
Escola em Movimento.18 

Em documento elaborado por sua 
Diretoria de Juventude, a SEE-MG 
afirma entender a participação como 
“um processo construído e aprendido 
no cotidiano dos sujeitos e, no caso dos 
estudantes, não se restringe a atividades 
desenvolvidas em sala de aula”19. A parti-
cipação se daria através da “possibilidade 
de expressar ideias, opiniões e contribuir 
nos processos decisórios do cotidiano da 
escola”20. Por isso, seu exercício também 
consiste “num processo formativo que se 

dá, fundamentalmente nas interações dos 
estudantes com a escola e seus demais 
atores sociais e políticos”.21 Uma das 
apostas da SEE para a promoção da partici-
pação juvenil se dá através do apoio à orga-
nização de coletivos que são entendidos 
como “grupo de pessoas que têm temas 
e causas comuns ou que se interessam 
pela solução de uma situação/problema 
coletivo”. 

Outra iniciativa importante, recém-
-institucionalizada por meio da Resolução 
SEE Nº 3.685 de 29 de janeiro de 2018, é o 
Programa de Convivência Democrática no 
Ambiente Escolar, que também contempla 
a pauta da participação estudantil e da 
gestão democrática entre seus eixos, tendo 
como foco a prevenção e o combate às 
situações de violência (em suas várias 
formas) na escola, a partir da perspectiva 
da Educação para os Direitos Humanos.23

A partir dessa perspectiva, o campo 
educacional pode ser entendido como 
elemento de aprendizado em favor de 
uma ação coletiva mais efetiva. Porém, 

os desafios são grandes. Eles estão vincu-
lados a um conjunto de fatores que vão 
da atratividade da carreira do professor, 
passando pela construção de um modelo 
de gestão escolar e de redes bem-sucedido, 
além da cooperação entre os entes federa-
tivos para inventar uma escola diferente 
e adaptada ao século XXI – uma escola 
voltada para o interesse e mobilização da 
sociedade, colocando a educação como 
principal mecanismo para reduzir as desi-
gualdades históricas do país e produzir 
uma sociedade mais justa. O desafio funda-
mental é criar consensos básicos, sobre-
tudo, quanto aos meios para melhorar a 
educação. O elemento decisivo no futuro 
será o desenvolvimento de capacidades 
sociais e institucionais para a criação 
de soluções consensuais em situações 
de dissenso. Estamos falando aqui da 
demanda por um conjunto de estratégias 
articuladas na tentativa de reinventar um 
futuro possível, situando a educação e o 
seu papel em um processo de transfor-
mação mais amplo. 

“Acho que a gente devia ter mais momentos como esse, sabe? 
Nós poderíamos expor nossa opiniões , porque em momento 
algum a gente expôs nossa opinião como estamos fazendo agora; 
é a primeira vez que alguém está ouvindo a gente sobre isso.”

Jovem estudante da rede estadual de ensino de Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.45 (No prelo)
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1.3. MUDANÇAS 
EDUCACIONAIS NO 
ENSINO MÉDIO
1.3.1. EDUCAÇÃO INTEGRAL E CURRÍCULO

Desde 2015, a SEE-MG vem formulando 
uma visão que organiza todas as suas 
ações e programas na Política de Educação 
Integral e Integrada, cujo propósito é: 

Assegurar o acesso e a permanência 
dos estudantes na Educação Básica, 
com efetiva aprendizagem, respei-
tando a diversidade, por meio da 
gestão democrática e participativa, 
que fortaleça o protagonismo estu-
dantil e a relação com a comunidade, 
com a valorização do profissional da 
educação e do trabalho coletivo.25

Embora a política de Educação 
Integral e Integrada seja voltada a todas 
as escolas da rede, foi adotado, como 
estratégia inicial para a implantação da 
política, o mapeamento das escolas que já 
ofertavam uma gama de atividades, além 
do currículo básico, e que apresentavam 
maior potencial para a consolidação e 
a ampliação da oferta da educação 
integral aos estudantes, na perspectiva 
da integração curricular e não apenas 
da ampliação do tempo. Dentre essas 
escolas, 79 são de Ensino Médio em Tempo 

Integral e atendem, atualmente, a 19.600 
estudantes. No entanto, está prevista para 
2018 a ampliação para um universo de 100 
escolas com o atendimento direto a 30 mil 
estudantes.

Como já trabalhamos no Livro I, 
“Itinerário para as juventudes e a educação 
integral em Minas Gerais: concepções e 
metodologias”, a concepção de educação 
integral não se restringe à simples 
ampliação da jornada escolar com a intro-
dução de atividades de reforço escolar e/
ou atividades recreativas. De acordo com 
Dayrell, nos últimos anos, houve inúmeras 
tentativas por parte dos sistemas de ensino 
de desenvolver propostas político-pedagó-
gicas inovadoras, mas o principal desafio 
da ampliação da jornada escolar é a inte-
gração das atividades ao currículo: 

Tais propostas, com pressupostos, 
dimensões e alcances variados, têm 
em comum o discurso da democrati-
zação do ensino público e a elevação 
da sua qualidade baseados nos 
princípios da justiça social e equi-
dade, a partir do reconhecimento da 
diversidade sociocultural dos alunos. 
O processo de implementação e 
avaliação dessas propostas vem colo-
cando em questão, de alguma forma, 
a estrutura escolar, com determinada 
organização de tempos e espaços, o 
currículo e sua adequação, o papel 
dos atores escolares, dentre outras 
dimensões, envolvendo educadores, 
pais e especialistas em um debate 

acalorado. Muitas dessas propostas, 
na busca de estabelecer um diálogo 
com os jovens, tendem a desenvolver 
ações em torno das mais diferentes 
expressões culturais, na perspectiva 
de valorizar a cultura juvenil dentro 
da escola. Mas, na sua implemen-
tação, tais ações assumem direções 
e alcances variados. Em várias escolas, 
percebe-se uma tendência a reduzi-
-las a determinado tempo e espaço, 
no recreio ou em atividades extraes-
colares, fazendo delas um meio de 
ocupar o tempo dos alunos, constituin-
do-se em um apêndice, sem nenhum 
impacto no conjunto do currículo.26

Em nossa concepção de educação 
integral para as juventudes, o conceito 
de desejo é central porque oferece uma 
visão da subjetividade humana que projeta 
todas as integralidades: corporal-mental, 
cognitivo-afetivo, intelectual-prático, polí-
tico-afetivo e singular-coletivo.

Segundo Marilena Chauí, já na sua 
origem, a palavra desejo comporta um 
significado complexo e ambíguo. A 
palavra é derivada do radical sidera que 
significa constelação; sidera é usada para 
simbolizar a influência dos astros sobre o 
destino humano, daí a palavra considerare, 
que significa consultar as estrelas para 
encontrar o nosso destino seguro traçado 
nelas. Desiderare, ao contrário, é estar livre 
daquilo a que somos destinados, quando 
cessamos de olhar para os astros. Assim, 
desiderium é a decisão de tomar o destino 

em nossas próprias mãos. Então, desejar é 
vivido ao mesmo tempo como a liberdade 
de poder fazer o próprio destino e a perda e 
o desamparo de não ter um lugar definido 
no mundo27.

Assim, uma educação integral que se 
orienta pelo conceito de desejo desenvolve 
espaços para que os adolescentes e jovens 
possam refletir sobre essa ambiguidade 
por meio de diferentes estratégias de 
escuta, de cocriação e de sistematização 
coletiva – o que, por sua vez, produz e 
amplia os referenciais dos jovens para 
elaboração de seus próprios projetos. Esse 
lugar no mundo a ser construído envolve 
uma gradativa assunção de responsabili-
dade por parte dos estudantes, ao passo 
que reforça o papel de mediação dos 
professores e a importância dos conheci-
mentos disciplinares se colocarem à dispo-
sição das reflexões dos jovens por meio 
de estratégias pedagógicas inovadoras.

Refletir sobre o nosso próprio desejo 
também aponta, necessariamente, para as 
nossas relações com os outros. Conforme 
nos diz Gilles Deleuze, 

[...] Queríamos dizer a coisa mais 
simples do mundo: que até agora 
vocês falaram abstratamente do 
desejo, pois extraem um objeto 
que é, supostamente, objeto de seu 
desejo. Então podem dizer: desejo uma 
mulher, desejo partir, viajar, desejo isso 
e aquilo. E nós dizíamos algo real-
mente simples: vocês nunca desejam 
alguém ou algo, desejam sempre um 
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conjunto. Não é complicado. Nossa 
questão era: qual é a natureza das rela-
ções entre elementos para que haja 
desejo, para que eles se tornem dese-
jáveis? [...]Nunca desejo algo sozinho, 
desejo bem mais, também não desejo 
um conjunto, desejo em um conjunto. 
[...] Não há desejo que não corra para 
um agenciamento. O desejo sempre 
foi, para mim, se procuro o termo 
abstrato que corresponde a desejo, 
diria: é construtivismo. Desejar é cons-
truir um agenciamento, construir um 
conjunto [...]28

Por isso, um conceito de educação 
integral cujo centro é o desejo dos jovens 
pressupõe suas relações com os outros 
jovens, com suas famílias e sua comuni-
dade, novamente exigindo dos professores 
uma importante atividade de mediação 
no interior da escola. Não apenas uma 
mediação que se dá como no âmbito 
das instâncias da gestão democrática, 
mas mediação que põe à disposição dos 
estudantes hábitos investigatórios que 
são cultivados pelas disciplinas e pelos 
diversos saberes escolares.

A ampliação do tempo dos estudantes 
na escola pode ser vista como oportuni-
dade para essa mudança qualitativa da 
escola, como experimentação de uma 
concepção pedagógica em que os estu-
dantes ocupam a centralidade do projeto 
educativo como sujeitos de direitos e 
sujeitos do conhecimento. 

O que seria uma educação “integral 
e integrada”? Nas escolas de educação 
integral e integrada, o primeiro elemento 
estruturante da integração está dado 
pela articulação das escolas de Ensino 
Fundamental e de Ensino Médio como 
escolas de formação integral, pressupondo 
uma mesma concepção de educação 
integral que se desenvolve ao longo da 
Educação Básica. Essa continuidade é 
dada por um mesmo projeto pedagó-
gico que tem porosidade para acolher as 
especificidades de cada etapa escolar, de 
cada comunidade escolar e de cada terri-
tório. Finalmente, as práticas curriculares 
de cada escola articulam e integram os 
desejos dos estudantes com a mediação 
de seus professores.

1.3.1.1. CURRÍCULO INTEGRADO

Desde a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação - LDB (Lei nº 9394/1996), 
a legislação curricular brasileira vem 
estruturando algumas possibilidades para 
que as comunidades escolares possam 
inovar, sendo possível às escolas tanto 
adotar diferentes formas de enturmação 
dos estudantes, como organizar o conhe-
cimento por projetos interdisciplinares, 
unidades de estudo, módulos etc. Em 2012, 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Básica foram mais enfáticas ao 
apresentar como exigência que o currículo 
esteja estruturado para o reconhecimento 

das diversidades socioculturais, étnico-
-raciais e de gênero que compõem suas 
comunidades:

Exige-se, pois, problematizar o 
desenho organizacional da instituição 
escolar, que não tem conseguido 
responder às singularidades dos 
sujeitos que a compõem. Torna-se 
inadiável trazer para o debate os prin-
cípios e as práticas de um processo de 
inclusão social, que garanta o acesso 
e considere a diversidade humana, 
social, cultural, econômica dos grupos 
historicamente excluídos. Trata-se das 
questões de classe, gênero, raça, etnia, 
geração, constituídas por categorias 
que se entrelaçam na vida social – 
pobres, mulheres, afrodescendentes, 
indígenas, pessoas com deficiência, 
as populações do campo, os de dife-
rentes orientações sexuais, os sujeitos 
albergados, aqueles em situação de 
rua, em privação de liberdade – todos 
que compõem a diversidade que é a 
sociedade brasileira e que começam 
a ser contemplados pelas políticas 
públicas. (...) Diante dessa concepção 
de educação, a escola é uma organi-
zação temporal, que deve ser menos 
rígida, segmentada e uniforme, a 
fim de que os estudantes, indistinta-
mente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos 
homogêneo e idealizado. A escola, 
face às exigências da Educação Básica, 
precisa ser reinventada: priorizar 

processos capazes de gerar sujeitos 
inventivos, participativos, coopera-
tivos, preparados para diversificadas 
inserções sociais, políticas, culturais, 
laborais e, ao mesmo tempo, capazes 
de intervir e problematizar as formas 
de produção e de vida. A escola tem, 
diante de si, o desafio de sua própria 
recriação, pois tudo que a ela se refere 
constitui-se como invenção: os rituais 
escolares são invenções de um deter-
minado contexto sociocultural em 
movimento.29

No que diz respeito ao Ensino Médio, 
a compreensão de que uma boa parte do 
currículo deve emergir das comunidades 
escolares e, sobretudo, dos estudantes é 
bastante convidativa às inovações que 
tenham sentido democratizantes, tais 
como as novas formas de organizar os 
componentes curriculares e as formas de 
reconhecer a participação de estudantes 
na indicação de alguns conteúdos. É o 
que já sinaliza as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de 2013: “Ninguém mais do que 
os participantes da atividade escolar em 
seus diferentes segmentos, conhece a sua 
realidade e, portanto, está mais habilitado 
para tomar decisões a respeito do currículo 
que vai levar à prática”30.

Essa autonomia das unidades esco-
lares, no entanto, precisa estar respaldada 
nas orientações das Secretarias e ser ampa-
rada por políticas de implementação e de 
formação de profissionais, uma vez que 
inovar no campo da educação é bastante 
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desafiador e, muitas vezes, demanda rede-
senhar aspectos estruturais da política 
educacional. O Projeto Pedagógico da 
SEE-MG aspira ser esse o contorno para 
que cada comunidade escolar “ocupe” seu 
currículo. 

Podemos dizer, assim, que o centro 
da mudança educacional que a Secretaria 
vem projetando está na concepção de 
currículo e que tal construção se evidencia:

nas ações (...) que ampliam e forta-
lecem a gestão democrática e parti-
cipativa, que promovem a inclusão e 
a valorização das diferenças, que reco-
nhecem e potencializam os diversos 
saberes e práticas das comunidades 
e de seus territórios, que ampliam o 
olhar sobre os processos de avaliação 
e favorecem a reflexão e a reorientação 
sobre a construção dos currículos e 
a organização de tempos e espaços 
escolares.31

Partindo de uma noção mais ampla 
do currículo como “processo que envolve 
escolhas, conflitos e acordos”32, a inovação 
curricular proposta supõe que é a iniciativa 
de estudantes e professores o principal 
elemento integrador do currículo. Assim, 
“o currículo integrado é aquele que pode 
e deve ser praticado por todos os atores 
educativos da comunidade escolar” e 
“construído com a participação dos 
jovens”.33 São os sujeitos desejantes da 
comunidade escolar – e, em especial os 
estudantes – que produzem coletivamente 

a integração entre as diferentes disci-
plinas e as diversas formas do conheci-
mento na escola.

Quando estudantes e professores 
organizam-se para participar das decisões 
curriculares, a diversidade que compõe 
a sociedade brasileira entra em cena. 
Certamente, entram em cena também 
conflitos entre diferentes visões de 
mundo. Para termos uma ideia da natureza 
desses conflitos, podemos refletir sobre os 
recentes embates em torno da discussão 
dos Planos Municipais de Educação e da 
Base Nacional Comum Curricular em que 
movimentos da sociedade civil organizada 
se dividiram entre os que reivindicavam 
a supressão dos conteúdos relacionados 
ao problema da desigualdade de gênero 
e os que defendiam sua permanência 
e ampliação. 

A Constituição, a LDB e as Diretrizes 
Curriculares postulam que o sentido de 
mudança que a organização do currículo 
deve assumir é o da democratização do 
currículo por meio da valorização das 
diversidades culturais, étnico-raciais e 
de gênero. Portanto, cabe-nos questionar 
sobre a representatividade desses movi-
mentos que defendem a supressão dos 
debates sobre gênero e sexualidade nas 
escolas públicas. Pode-se supor que certos 
grupos sociais no Brasil se identificam com 
tais movimentos, especialmente aqueles 
grupos de formação católica ou evangé-
lica. No entanto, de acordo com pesquisa 
recente do Instituto IBOPE encomendada 

pela Instituição Católica Pelo Direito de 
Decidir, 72% dos entrevistados concordam 
totalmente ou em parte que professores 
promovam debates sobre o direito de cada 
pessoa viver livremente sua sexualidade, 
sejam elas heterossexuais ou homosse-
xuais; e 84% concordam que professores 
discutam sobre a igualdade de gênero com 
os estudantes. Questionados sobre as aulas 
de educação sexual nas escolas públicas, 
88% dos entrevistados são favoráveis e se 
dividem entre os que acreditam que tal 
conteúdo deva ser abordado a partir dos 
13 anos (42%), os que creem que deva ser 
a partir dos 10 anos (36%) e aqueles que 
defendem que seja antes dos dez anos 
(10%)34. 

Essa ponderação, por apontar uma 
disparidade entre os anseios da sociedade 
brasileira e seus representantes, coloca 
em relevo a complexidade do papel de 
mediação do poder público diante de 
determinados conflitos, desafiando-nos 

a pensar e a aprimorar os dispositivos 
de escuta. 

Por outro lado, os movimentos estu-
dantis organizados, cuja atuação vimos 
crescer desde 2015, reivindicam maiores 
espaços de participação no interior da 
escola, bem como o reconhecimento 
e o respeito das suas singularidades. 
Certamente, se os currículos começam 
a abrir espaço para esse diálogo com 
os desejos e saberes juvenis, é incontor-
nável que as diversidades venham à tona, 
trazendo consigo toda a carga de conflitos 
que advém não da convivência entre os 
diferentes, mas das históricas desigual-
dades na relação entre esses diferentes. 
Assim, comparadas às disputas naqueles 
âmbitos dos Planos Municipais e Estaduais 
de Educação e das Conferências da BNCC, 
as escolas que “não varrerem os conflitos 
para baixo do tapete” terão uma grande 
vantagem de transformarem o conheci-
mento em forma de mediação, buscando 
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tratar pedagogicamente a divergência, ou 
seja, de maneira investigativa e não como 
um jogo de forças.

O “Documento Orientador do Projeto 
Pedagógico para as Escolas que ofertam 
Ensino Médio Integral”35 tem por objetivo 
apresentar uma concepção de “currículo 
integrado” e os elementos estruturantes 
desse currículo. É importante compreender 
que o documento não é diretamente “o 
currículo”, mas sim uma estrutura e um 
conjunto de orientações para que a própria 
escola organize sua matriz curricular. A 
ampliação da carga horária faz-se levando 
em conta os interesses dos estudantes, 
o reconhecimento dos territórios e de 
seus respectivos saberes e manifesta-
ções culturais e a participação cidadã. 
Preferencialmente, essas atividades devem 
se estruturar em formatos metodológicos 
mais inovadores, como a organização por 
projetos de pesquisa e outras formas que 
pressuponham o protagonismo dos estu-
dantes. Essas atividades não estão “desco-
ladas” do currículo, são articuladas por 
quatro campos de integração curricular: 
“Cultura, Artes e Cidadania”; “Múltiplas 
linguagens”; “Comunicação e Mídias”; 
“Pesquisa e Inovação Tecnológica” e 
“Curso Técnico Profissionalizante”. 

Além dos campos de integração curri-
cular, há estruturas temporais destinadas 
às propostas integradoras dos anseios da 
comunidade escolar ao currículo, como, 
por exemplo, “Projetos de Pesquisa e 
Intervenção” e “Diálogos Abertos com 

a Cidade”. Os “Projetos de Pesquisa e 
Intervenção” visam especificamente que 
os estudantes possam desenvolver suas 
habilidades de pesquisa na prática e em 
torno de quaisquer temas que os interesse 
como grupo. Os “Diálogos Abertos com 
a Cidade”, por sua vez têm por objetivos 
o reconhecimento do território, o inter-
câmbio cultural, o estudo das problemá-
ticas locais pela escola e a construção de 
um Plano de Participação Cidadã no qual 
os estudantes, orientados pelos profes-
sores, propõem intervenções em suas 
comunidades.

Outro aspecto da integração é a 
formação para o trabalho. É a Lei de 
Diretrizes e Bases de 1996 que, dando 
concretude aos anseios constitucionais, 
encerra uma longa controvérsia no Brasil a 
respeito das finalidades do Ensino Médio. 
Em sua origem histórica, no século XIX, 
o Ensino Médio nasce com o objetivo de 
preparar a elite para o ingresso no Ensino 
Superior. Depois, com a perspectiva de 
ampliação para toda população brasileira, 
se produz uma dualidade: enquanto as 
elites eram formadas para a universidade, 
a maior parte da população preparava-se 
para a profissionalização. Desde os anos 
de 1950, há tentativas de construir a equi-
valência entre os modelos, de forma que os 
estudantes do curso secundário pudessem 
ingressar no ensino superior, o que se esta-
belece integralmente com a primeira LDB 
em 1961. Em 1996, com a segunda LDB, a 
identidade do Ensino Médio assume sua 

face mais democrática: como etapa final 
da Educação Básica que deve assegurar 
aos estudantes a formação para a continui-
dade dos estudos, o desenvolvimento da 
cidadania e do pensamento crítico, assim 
como a preparação para o trabalho. 

Pode-se dizer que assegurar todos 
esses aspectos, num contexto de desi-
gualdades persistentes, é um desafio 
que a Secretaria procurou enfrentar ao 
desenvolver sua concepção de “currículo 
integrado”. Em relação à preparação 
para o trabalho, é importante mencionar 
que é oferecida nas escolas a opção do 
curso profissionalizante a partir de um 
“cardápio” de cursos. No entanto, sobre-
tudo, é importante pensar que o “currículo 
integrado”, ao assumir a centralidade dos 
estudantes como sujeitos do conheci-
mento, transforma em “matéria escolar” 
todas as necessidades dos estudantes e, 
portanto, há muitos aspectos da formação 
para o trabalho que entram em cena inde-
pendentemente do estudante ter optado 
pelo profissionalizante.

Como parte do currículo integrado, 
há também a orientação de que as escolas 
organizem outras formas de “entur-
mação”, possibilitando que estudantes 
de diferentes idades e de diferentes anos 
escolares desenvolvam projetos juntos. 
Em 2017, a integração entre os estudantes 
do primeiro ano pôde se dar a partir do 
desenvolvimento das atividades dos 
componentes curriculares “Pesquisa 
e Intervenção” - quando uma vez por 

semana todas as turmas dedicam-se ao 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa 
dos estudantes - e “Diálogos Abertos com 
a Cidade” - quando todos os estudantes 
vão a campo experimentar e conhecer o 
território e a cidade em que estão inse-
ridos. Inovações em relação a enturma-
ções são também fundamentais para a 
construção do currículo integrado, pois 
garantem maior integração também entre 
os próprios sujeitos e suas trajetórias. Por 
enquanto, tal integração só foi possível 
entre os estudantes do primeiro ano, uma 
vez que a implementação iniciou com os 
primeiros anos do Ensino Médio, mas a partir 
do ano de 2018, poderá acontecer entre os 
estudantes do primeiro e segundo anos.

Outro aspecto importante é que a 
Secretaria aplicou questionários nessas 
escolas, buscando “ouvir” os estudantes, 
mapeando seus anseios e focos de inte-
resse. Mais de 9 mil estudantes das 44 
escolas responderam os questionários. A 
escuta aos estudantes foi feita para que 
cada escola definisse a oferta da parte 
flexível (as atividades dos três eixos inte-
gradores e dos cursos profissionalizantes) 
e definisse o aumento da carga horária de 
uma parte das disciplinas da base (uma 
vez que a ampliação da carga horária das 
disciplinas de Português e Matemática é 
definida pela Portaria do MEC). Assim, os 
estudantes puderam tanto influenciar em 
parte a definição da ampliação das disci-
plinas da base curricular comum, como a 
oferta de atividades da parte flexível e dos 
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cursos profissionalizantes. Uma vez tabu-
lados, os resultados dessa consulta foram 
subsídios para que as escolas tomassem 
decisões curriculares. Algumas respostas 
dos estudantes surpreenderam: além de 
indicarem a ampliação da carga horária de 
Educação Física, eles também informaram 
seu interesse pela Química e pela Física.36

Além da consulta aos estudantes, 
por meio do questionário, as equipes 
das escolas, junto às respectivas 
Superintendências Regionais de Ensino, 
também puderam opinar sobre a versão 
preliminar do “Documento Orientador” e 

realizaram reuniões com professores, famí-
lias e estudantes, com o Colegiado Escolar 
e com o Grêmio Estudantil, bem como 
uma Assembleia Escolar com a ampla 
participação da comunidade para que a 
proposta fosse compartilhada, esclarecidas 
as dúvidas e ouvidas sugestões e críticas. 
Tal processo foi de fundamental impor-
tância para que a comunidade escolar 
se apropriasse da proposta e construísse 
a sua compreensão sobre a Educação 
Integral e Integrada, contribuindo, assim, 
de maneira mais efetiva na construção do 
currículo integrado.

1.3.1.2. EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE

Em um cenário em que a universalização 
da oferta de vagas no Ensino Médio ainda é 
o desafio a superar, caberia-nos perguntar 
se a oferta da escola de tempo integral 
para uma parcela dos estudantes seria 
prioritária. 

É provável que a expansão da oferta 
e a permanência dos jovens na escola só 
sejam conquistadas quando ocorrer uma 
mudança qualitativa nas escolas de Ensino 
Médio que possibilite maior articulação 
com os contextos dos estudantes, flexibi-
lização do currículo e adoção de “procedi-
mentos que guardem maior relação com o 
projeto de vida”.37 Assim, a ampliação da 
carga horária para um grupo circunscrito 
de escolas de uma rede de ensino pode ser 
espaço para o desenvolvimento e para a 
experimentação de uma série de inova-
ções pedagógicas que, uma vez sistema-
tizadas, delineiam um caminho tanto para 
a expansão das escolas de tempo integral 
como para a disseminação de inovações e 
boas práticas para toda e qualquer escola 
do sistema de ensino. 

Como, entretanto, a oportunidade de 
frequentar uma escola em tempo integral 
ainda não será universal, é uma preocu-
pação que essa distribuição das matrículas 
não tenha como consequência indesejada 
o aumento das desigualdades no interior 
da rede de ensino. Uma pesquisa realizada 
pelo CENPEC, que analisa as políticas de 
Ensino Médio implementadas em quatro 

estados brasileiros (SP, GO, CE e PE), 
concluiu: 

As evidências apontadas permitem 
concluir que as políticas estaduais 
de oferta simultânea de matrícula 
em tempo integral e parcial no EM 
– vale dizer, a diversificação da matrí-
cula – tendem, em geral, a ampliar as 
desigualdades. Vemos alunos que 
já possuem melhores condições de 
origem beneficiando-se de uma polí-
tica que eleva a aprendizagem – a de 
período integral. Se, por um lado, é 
bom saber que esse tipo de educação 
aumenta a proficiência daqueles que 
são expostos a ela, por outro, seu 
acesso mais restrito aos alunos de 
condições socioeconômicas menos 
favorecidas amplia a distância natu-
ralizada entre alunos de diferentes 
classes sociais. 

Parece, assim, existir uma espécie de 
‘seleção’ não oficial nos diversos tipos 
de oferta oferecidos: como se apontou, 
por um lado, a escola de tempo inte-
gral tenderia a evitar os estudantes 
com menor desempenho acadêmico; 
por outro, os jovens de nível socioe-
conômico mais baixo e com menores 
recursos culturais rentáveis na escola, 
que muitas vezes têm a necessidade de 
conciliar trabalho e escola ou mesmo 
de colocar no horizonte essa possibi-
lidade, tenderiam a se dirigir para as 
de tempo parcial e noturnas; aqueles 

O diretor, professor de Matemática na escola há 15 anos e diretor 
desde 2011, afirma que a Educação Integral e Integrada é aquela 
que ‘oferece pontes’. Traz as diversas realidades para a escola 
e constrói diversos conhecimentos. Para ele, a escola de E.I.I é 
aquela em que há uma ponte em todas as áreas do saber, e a 
ponte dos saberes que estão também na comunidade. É estudar 
o ser humano na sua integralidade, nas suas potencialidades, 
naquilo que ele consegue fazer, na sua vivência do cotidiano que 
está dentro da escola e, com toda essa miscelânea, conseguir 
construir o conhecimento, ou seja, a escola é uma forma que 
você desenvolve várias atividades, mas sempre pensando que 
essa atividade vai trazer para o aluno uma construção do saber, 
do conhecimento, da cultura, da convivência, da democracia e de 
outros elementos muito importantes dentro da comunidade escolar”.

Diretor e professor de escola da rede estadual de ensino de 
Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.106 (No prelo).
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com nível socioeconômico mais alto, 
com maiores recursos culturais, sem 
essa necessidade de conciliar trabalho 
e escola e com maiores informações 
sobre o sistema de ensino, tenderiam 
a se dirigir para as escolas de tempo 
integral e para as diurnas. Trata-se de 
uma ‘escolha forçada’: de um ajuste 
entre as possibilidades que o jovem 
vê em si e no seu contexto social e as 
probabilidades que antevê de sucesso 
num ou noutro tipo de escola.38

Para evitar esse tipo de distorção que 
provoca efeitos perversos de exclusão 
educacional, a SEE-MG optou, no primeiro 
ano de implementação da política, pela 
oferta concomitante de matrículas em 
tempo parcial e em tempo integral no 
interior da mesma escola. Isso significa 
que os estudantes que não têm interesse 

ou disponibilidade para cursar o Ensino 
Médio em tempo integral podem 
permanecer na escola. Do ponto de 
vista puramente organizacional, é um 
desafio enorme que os gestores esco-
lares tiveram de enfrentar. Os estudantes 
dos primeiros anos do Ensino Médio 
ficaram divididos entre os que cursam o 
Ensino Médio em tempo parcial e os que 
cursam o integral; e entre estes últimos 
há, muitas vezes, aqueles inscritos nos 
cursos profissionalizantes. Ou seja, 
dois ou três percursos formativos dife-
renciados (horários, cargas horárias e 
atividades diferentes) para os estudantes 
do mesmo ano escolar. Com o avanço 
da implementação, a complexidade da 
gestão irá apenas aumentar, pois envol-
verá progressivamente os segundos e 
terceiros anos. 

Por trás dessa opção, há um prin-
cípio ético que afirma que a ampliação 
dos direitos de uns não pode ocorrer às 
expensas de outros. Há também uma 
aposta de que os investimentos mate-
riais, os investimentos na formação 
das equipes escolares na concepção do 
Projeto Pedagógico da SEE-MG benefi-
ciem os estudantes das escolas como um 
todo. Há ainda a oportunidade de que os 
estudantes e suas famílias, convivendo 
nessas comunidades escolares, possam 
rever suas possibilidades e escolher o 
percurso integral. De toda forma, é certo 
que a educação em tempo integral não 
será sempre a melhor opção para todos 
os jovens brasileiros e mineiros. 

Assim, podemos ver essa parcela 
de escolas também como laboratórios 
de inovações pedagógicas em torno do 
conceito de “currículo integrado”, na 
medida em que elas colocam em ativi-
dade aspectos caros a essa perspectiva 
curricular, quais sejam: participação dos 
estudantes nas decisões curriculares, inte-
gração entre disciplinas, organização curri-
cular por meio de projetos de pesquisa, 
diálogos com o território, formação tecno-
lógica e dimensões profissionalizantes. 
São elementos curriculares que, se bem 
estruturados, podem dialogar com a base 
curricular comum e serem vivenciados em 
escolas de tempo parcial, consolidando 
uma inovação que pode concorrer para 
a transformação do Ensino Médio como 
um todo.

1.4 GESTÃO 
DEMOCRÁTICA DA 
MUDANÇA: ABRINDO 
OS POROS DA POLÍTICA 
PÚBLICA

A diferença entre a gestão pública 
democrática e a gestão empresarial está 
no fato de que sua finalidade não apenas é 
imaterial (a educação de qualidade) como 
é revestida de um profundo significado 
político sempre em disputa (o que seria 
qualidade para cada sujeito envolvido nos 
processos educacionais?). Assim, quando 
se afirma que a gestão deve ser democrá-
tica significa que estamos tratando esse 
caráter divergente dos diferentes sujeitos 
como uma potência. É por isso que a 
gestão no âmbito das políticas públicas 
é enormemente mais complexa do que na 
gestão dos negócios de mercado.

1.4.1 AS MUDANÇAS EDUCACIONAIS 
EM UMA PERSPECTIVA DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA 

 A necessidade de promover mudanças 
nesse contexto coloca ainda um desafio 
mais radical porque exige reelaborar, com 
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um enorme grupo de técnicos, professores, 
estudantes e pais, as poucas noções de 
qualidade educacional convergentes. Por 
outro lado, a aposta é que a experiência de 
cada um desses sujeitos é valiosa e nos 
informa sobre a melhor forma de construir 
a mudança. 

Há pouco acúmulo no contexto brasi-
leiro das políticas públicas com capacidade 
de fazer essa escuta dos sujeitos, princi-
palmente no âmbito estadual. Assim, a 
SEE-MG tem sido constantemente 
exigida a reformular seu imaginário e a 
ousar inventar dispositivos de escuta e 
práticas de gestão que levantem e façam 
convergir, sempre que possível, as múlti-
plas percepções e os diversos anseios 
dos sujeitos envolvidos na elaboração 
e implementação das mudanças educa-
cionais. Esses dispositivos variados 
são múltiplos: reuniões internas dos 
técnicos envolvendo caráter interseto-
rial, reuniões com diretores e técnicos 
das Superintendências Regionais de 
Ensino, reuniões com representantes 
dos professores, espaços diversos de 
formação de profissionais, reuniões 
com especialistas da área de educação 
das Universidades e das organizações 
da sociedade civil, rodas de conversas 
com estudantes nas escolas, rodas de 
conversas com professores nas escolas, 
visitas técnicas às escolas, questioná-
rios para os estudantes. Enfim, todas 
essas estruturas são transformadas em 

dispositivos de escuta que subsidiam 
a tomada de decisões no interior da 
SEE-MG.

Vale ressaltar alguns aspectos que 
dizem respeito a alguns desses dispo-
sitivos e de como eles têm funcionado 
na ponta, especialmente junto aos estu-
dantes. O primeiro deles nos revela o 
enorme desafio na construção desses 
espaços de escuta, de maneira que se 
tornem efetivos e não meras alegorias 
ou formalidades. Isso depende de um 
conjunto de fatores que inclui uma 
mudança de direção na cultura escolar 
e na gestão pública que ainda guardam 
muitos traços centralizadores e conser-
vadores. Por outro lado, outro aspecto 
chama a atenção: muitas escolas já 
desenvolviam práticas de gestão demo-
crática ou tinham o desejo de torná-las 
efetivas e, ao serem institucionalmente 
estimuladas, conseguiram se apropriar 
de vários dos dispositivos citados, 
dando-lhes identidade própria. Esse 
é o caso das Rodas de Conversa que 
têm se consolidado na rede como uma 
metodologia potente para o processo 
de escuta, ainda que, em muitas escolas, 
seja necessário aprimorá-la. Por fim, vale 
destacar o caráter pedagógico desses 
espaços que, além de atenderem a uma 
diretriz da política, também contribuem 
com a formação integral dos estudantes, ao 
desenvolverem valores democráticos, reco-
nhecendo-se enquanto atores coletivos.

1.4.2 O ESTATAL, O PÚBLICO E O COMUM: 
A INSTITUIÇÃO DA DEMOCRACIA E 
SEUS DESAFIOS 

Ordinariamente, identificamos o estatal 
ao público, tomando esses termos 
como coincidentes. Falamos em escolas 
públicas quando, muitas vezes, queremos 
nos referir às escolas estatais. Porém, 
principalmente se nos colocamos na 
perspectiva da evolução das institui-
ções democráticas brasileiras, pode ser 
importante mantermos uma distância 
entre os conceitos. Assim, o estatal refe-
re-se ao Estado ou ao que pertence ao 
Estado, ao passo que o público refere-se 
à experiência das coletividades enquanto 
coletividades (e não como a soma de 
indivíduos). 

Portanto, a elaboração de uma política 
pública sempre é mais abrangente do que 
o âmbito estatal, mobilizando múltiplos 
movimentos sociais instituintes (ou seja, 
movimentos que aspiram a transformação 
de suas práticas em procedimentos e 
direitos). Esse processo de constituição 
das coletividades com vistas a produzir 
institucionalidades mais democráticas 
vem sendo nomeado por diversos autores 
de “comum”. 

Em um mandato democrático, as 
estruturas estatais podem estar a serviço 
do “comum” de múltiplas formas: distri-
buindo recursos de forma igualitária para 
a população, instituindo ou ampliando 
direitos, sendo a estrutura mediadora 
dos conflitos entre essas coletividades, 
ou mesmo, promovendo a ampliação das 
formas e das estruturas de participação 

“Nós da escola estamos aqui para construir juntos, pensar juntos, 
é difícil para todos, não é fácil, qualquer governo que busca a 
democracia e que quer implantar coisas novas, sabe da difi-
culdade que é isso, porque você abre, você quer participação, 
você quer ouvir as pessoas, então você vai ouvir de tudo, né? 
Gostando ou não, mas eu acho que essa é a riqueza da proposta 
aí. Esse ouvir, esse fazer um papel de escuta.” 

Coordenador da Educação Integral de escola da rede estadual 
de ensino de Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.99 (No prelo)
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da sociedade. Quanto mais a estrutura 
estatal abrir seus “poros” por meio de 
dispositivos de escuta das coletividades, 
mais poderemos falar, efetivamente, em 
política pública. Como afirmam Dardot 
e Laval: 

(...) não podemos nos contentar em 
simplesmente repetir o discurso 
idealizado do Estado sobre si mesmo. 
Em vez de seguir apenas a linha de 
defender os serviços públicos, seria 
o caso de transformar os serviços 
públicos com a criação de órgãos 

democráticos que dessem aos profis-
sionais -- mas também aos cidadãos 
a quem se destinam esses serviços 
-- direito de intervenção, deliberação 
e decisão.39 

Nesses termos, uma escola pública 
seria uma escola em que profissionais e 
estudantes intervêm, deliberam e decidem 
sobre sua principal finalidade que é 
a aprendizagem dos estudantes. Esse 
horizonte ilumina nossa reflexão sobre 
a política de educação integral para as 
juventudes em Minas Gerais.

1.4.3. AS EQUIPES ESCOLARES 
COMO SUJEITOS DA MUDANÇA

Centro da mudança proposta pela SEE-MG, 
o elemento mais importante do “currículo 
integrado” é sua incompletude. Ou seja, 
há uma estrutura temporal e espacial, 
há recomendações e orientações, mas a 
gestão escolar deve liderar a construção 
do currículo em suas escolas e “ocupar” 
essa estrutura com as singularidades da 
comunidade escolar. 

Então, o desafio passa a ser dos profis-
sionais das escolas. Sabemos, no entanto, 
que alguns profissionais da educação 
têm uma concepção profundamente 
normativa de currículo, imbricada na sua 
própria identidade profissional e pessoal 
de “detentores de um saber”. Quando se 
propõe que os estudantes sejam sujeitos 
de suas aprendizagens, o professor pode 
ver-se deslocado de suas responsabili-
dades tradicionais e sentir sua própria 
identidade ameaçada. Por isso, a escuta 
dos profissionais da educação constitui-se 
elemento fundamental da formulação e 
da implementação da mudança. A parti-
cipação dos profissionais em Minas Gerais 
se deu em quatro estruturas principais: 
rodas de conversa com professores, confe-
rências à distância com gestores escolares, 
encontros presenciais com os gestores 
para o planejamento da implementação e 
encontros de formação com a participação 
de representantes das equipes escolares, 

profissionais das superintendências regio-
nais e técnicos da SEE-MG.

Essa relação entre os profissionais 
da SEE-MG e as equipes escolares tem 
sido fundamental para a qualidade da 
implementação. Se, por um lado, a relação 
fortalece o compromisso dos profissionais 
com a mudança proposta pela Secretaria, 
por outro, as equipes escolares têm a opor-
tunidade de interferir nas direções de 
implementação. De acordo com Goodson:

Devemos ver a mudança e a reforma 
como algo que se move nas duas 
direções com relação à escola e seu 
contexto, entrando e saindo da escola. 
Esse movimento de mão dupla refle-
te-se na importância das crenças 
pessoais e missões internas dos 
professores. A mudança educacional 
funciona com mais sucesso quando a 
reforma considera esse compromisso 
pessoal dos professores como sendo, ao 
mesmo tempo, uma inspiração para a 
reforma (que funciona quando é levada 
a cabo pelos professores como parte de 
seus projetos pessoais-profissionais), 
e um objeto necessário da reforma (a 
necessidade de dar apoio aos profes-
sores até o ponto em que eles próprios 
desejem ‘apropriar-se’ da reforma).40

Nessa construção, a atividade do 
professor é ainda mais estruturante e 
criadora. Ele torna-se um pesquisador da 
aprendizagem dos estudantes e desenvolve 
metodologias para recolher e organizar os 

“Eu sou servidora efetiva do Estado há mais de 25 anos e a gente 
tem sempre esse receio – política pública que é feita quando 
entra outra gestão acaba e todo mundo vai tentando inventar 
agora. Essa proposta não é isso. É exatamente criar uma política 
pública, e não do governo, que é diferente.”

Diretora de escola da rede estadual de ensino de Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.85 (No prelo).
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interesses dos estudantes, para ajudar indi-
víduos a convergirem em projetos cole-
tivos. Trata-se de reelaborar as questões dos 
estudantes e transformá-las em hipóteses 

de pesquisa/ problemas a resolver/ 
projetos a realizar, colocando o seu saber 
disciplinar a serviço das aprendizagens 
dos estudantes. 
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2.1. CURRÍCULO 
COMO ELEMENTO DA 
PRODUÇÃO DO COMUM

A experiência da transformação de 
algo em bem comum é a experiência 

de ser-capaz-de (em um sentido 
forte, e não em termos de ‘ainda 

não capaz’) - a experiência única e 
alegre de potencialidade. 

Jan Masschelein

Entendemos que parte fundamental do 
sentido da escola se relaciona à ação de 
tornar algo comum1. Não apenas para 
difundir conhecimento – tornar algo 
conhecido –, mas como uma operação 
que, situando o mundo entre os sujeitos, 

provoca-os a pensar sobre ele em diálogo 
com os outros e, a partir disso, possibilita 
a emergência de algo novo, que só pode 
ser produzido no encontro entre os dife-
rentes. Há nessa maneira de pensar um 
pressuposto de que, para esse encontro, 
“nada é compartilhado [de antemão], mas 
tudo pode ser compartilhado”.2 

O lugar da diferença e do estranha-
mento - começando pela diferença inter-
geracional - é o ponto de partida para a 
produção do comum, que não é a busca da 
homogeneidade, mas a conquista de um 
espaço em que diferentes visões de mundo 
têm lugar de expressão e de estudo. O currí-
culo é o contexto desse encontro, em que se 
expõe os estudantes aos fatos e problemas 
do mundo. E, nessa exposição, o que inte-
ressa não é que tais fatos e problemas sejam 
explicados ou justificados, mas que possam 
ser reconhecidos e investigados. 
Em face dos desafios a serem enfrentados 
no Ensino Médio brasileiro – percentual 

ainda alto de jovens que evadem ou não 
chegam a essa etapa da escolaridade; currí-
culos fragmentados, em que os estudantes 
têm poucas oportunidades de investigar e 
serem sujeitos do seu processo de apren-
dizagem; currículo que pouco dialoga com 
a multiplicidade de condições juvenis; 
escolas ainda não suficientemente abertas 
à participação dos estudantes – o horizonte 
de construção desse espaço “comum” nos 
parece não apenas inspirador, mas absolu-
tamente necessário. A natureza verdadei-
ramente pública da escola está associada a 
essa “comunização” – ou “desprivatização” 
– do conhecimento. Para Masschelein, 
isso é o que torna a escola um espaço 
público, um espaço do começo, em que a 
nova geração é capaz de se experimentar 
como diferente da anterior, exatamente 
por estar em diálogo com ela.3

Nesse contexto, as diferenças e diver-
gências são constituintes desse trabalho 
educacional. Como já dissemos a propó-
sito dos recentes posicionamentos sobre a 
presença do debate sobre a identidade de 
gênero no currículo, aquelas escolas que 
não ocultarem o conflito, mas trabalharem 
com ele, terão a vantagem de transformar 
o conhecimento em forma de mediação. E é 
nesse sentido que gostaríamos de propor, 
neste capítulo, algumas reflexões acerca 
da relação entre currículo e a produção 
do “comum”, que em termos pedagógicos 
implica, ao mesmo tempo, na possibilidade 
de reconhecimento (de si e dos outros) e 
de investigação. 

O anseio por um currículo integrado, 
tal como concebido pela SEE-MG, nos 
parece uma promissora aposta na capa-
cidade das escolas de acolher as diversi-
dades dos sujeitos na medida em que esti-
mula, na estrutura da política curricular, 
conexões com o mundo das juventudes – 
reconhecendo-as como uma nova geração 
de jovens a quem cabem suas próprias 
escolhas –, assim como mantém aberturas 
para criações por parte de cada equipe em 
interação com os estudantes.

Estruturar o currículo para o reconhe-
cimento das diversidades socioculturais, 
étnico-raciais e de gênero precisa, certa-
mente, ir além da forma como geralmente 
se dá o tratamento transversal dessas 
temáticas. Por mais desejável que possa 
parecer ensinar o respeito e a tolerância, 
as diferenças acabam sendo tratadas, neste 
caso, como algo estável, como “essências”4. 
Trata-se, antes, de colocá-las em questão 
e compreender como elas se produzem, 
colocando-as no centro do currículo. Nos 
itens seguintes, buscaremos exemplificar 
tal problemática à luz dos problemas rela-
cionados às desigualdades étnico-raciais 
e de gênero. Dar centralidade a essas 
questões, tornando-as objeto de estudo, 
representa um desafio importante, pois 
se, por um lado, diz respeito ao modo 
com que a produção do conhecimento se 
dá nas diferentes disciplinas, também se 
define pela relação que os professores das 
áreas estabelecem entre os saberes disci-
plinares, os interesses e as experiências 
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dos estudantes e a problematização do 
conhecimento. 

Identificamos, em uma construção 
curricular sensível a essas questões, 
três pontos fundamentais: (1) o questio-
namento sobre o tipo de conhecimento 
colocado no centro do currículo (Quais são 
as matrizes culturais que o constituem? 
Em que sentido influenciam o reconhe-
cimento e as experiências simbólicas 
dos estudantes?), (2) a atuação docente 
orientada para um trabalho em que os 
conflitos (sociais, cognitivos) possam 
ter lugar na formulação de problemas a 
serem investigados pelos estudantes5 e, 
por fim, (3) a construção da escola como 
uma comunidade de aprendizagem em 
que profissionais também tenham espaço 
e tempo para pesquisa e construção de 
conhecimento a respeito das suas práticas 
de ensino.

2.2. CURRÍCULO 
E MEDIAÇÃO
Muito se afirma que o currículo precisa 
estar relacionado aos estudantes, mas, 
ao mesmo tempo em que se observa o 
poder de uma força contrária a tal ideia, 
estimulada, por exemplo, pela exigência 
das avaliações externas, pouca clareza se 
tem sobre o que essa relação quer dizer. 
Às vezes, entende-se que é preciso ensinar 

o que tem alguma serventia no dia a dia, 
o que tem “aplicabilidade”; outras, o que 
faz parte do repertório dos estudantes e 
de sua comunidade. 

Sem a pretensão de abarcar as dife-
rentes problemáticas implicadas nessa 
questão, gostaríamos de destacar um 
elemento que nos pareceu relevante ao 
longo das discussões realizadas com 
equipes técnicas e escolares acerca do 
que se observava dos comportamentos 
dos estudantes e a relação com os conte-
údos escolares, especialmente no que dizia 
respeito às diversidades étnico-raciais e 
de gênero que geralmente representavam 
desafios para o trabalho na escola. O 
racismo, o machismo, a violência, a identi-
dade de gênero eram acolhidos de alguma 
maneira no currículo? Como o comporta-
mento ou as reações dos estudantes com 
relação a essas questões eram compre-
endidos pelas equipes? O que se obser-
vava não poderia ser reapresentado aos 
próprios estudantes na forma de objetos 
de estudo e discussão, mobilizando, 
inclusive, os conhecimentos construídos 
historicamente?

Ao propor a discussão das diversi-
dades das condições juvenis e sua relação 
com o currículo, desdobravam-se questões 
como essas, e elas nos pareciam indicar a 
pertinência de se pensar o currículo como 
mediação – algo que se coloca entre os 
sujeitos e os leva a pensarem sobre si 
próprios e o mundo. Consideramos que 
este potencial de mediação, que está na 

articulação entre conteúdos a serem ensi-
nados e a percepção das relações entre os 
sujeitos observadas na escola, não poderia 
ser negligenciado em um processo de 
construção curricular que almeje relacio-
nar-se com a diversidade das condições 
juvenis. 

Tomaz Tadeu da Silva, em “A produção 
social da identidade e da diferença”, é muito 
claro sobre porque o currículo precisa se 
ocupar das questões de identidade:

(…) a questão do outro e da diferença 
não pode deixar de ser matéria de 
preocupação pedagógica e curricular. 
Mesmo quando explicitamente igno-
rado e reprimido, a volta do outro, do 
diferente, é inevitável, explodindo em 
conflitos, confrontos, hostilidades e 
até mesmo violência. O reprimido 
tende a voltar - reforçado e multi-
plicado. E o problema é que esse 
“outro”, numa sociedade em que a 
identidade torna-se, cada vez mais, 
difusa e descentrada, expressa-se por 
meio de muitas dimensões. O outro é o 
outro gênero, o outro é a cor diferente, 
o outro é a outra sexualidade, o outro 
é a outra raça, o outro é a outra nacio-
nalidade, o outro é o corpo diferente.6

Vale realçar, por fim, um segundo 
elemento presente na experiência escolar 
que está subjacente às teorias do currículo 
e que, para nós, precisa ser assumido com 
clareza, de modo a sustentar a sua potência 
como mediação. Trata-se do processo de 

subjetivação que está na base da cons-
trução do conhecimento. Podemos afirmar, 
com Tomaz Tadeu da Silva, que:

No fundo das teorias do currículo 
está (...) uma questão de ‘identidade’ 
ou de subjetividade. Se quisermos 
recorrer à etimologia da palavra ‘currí-
culo’, que vem do latim curriculum, 
“pista de corrida”, podemos dizer 
que no curso dessa ‘corrida’ que é o 
currículo acabamos por nos tornar o 
que somos.7 

As experiências simbólicas, a visão 
de mundo, o modo como os estudantes 
relacionam-se consigo mesmos e com os 
outros são afetados pelas suas experiên-
cias escolares e passam a caracterizar o 
modo como se relacionam com o conheci-
mento. O currículo é o grande “meio” para 
tal formação de subjetividades. 

Por isso, a neutralidade, como já apon-
taram as teorias críticas e pós-críticas do 
currículo8, seria a última qualidade que 
caracterizaria esse desenvolvimento. O 
ensino de conteúdos não deve ser um 
fim em si, conteúdos não são neutros e 
nem puramente técnicos. Ao contrário, 
transmitem valores, são social e historica-
mente construídos e precisam ser enten-
didos enquanto tais, pois isso permitirá 
ver criticamente os posicionamentos da 
sociedade e dos sujeitos em relação a eles. 
É preciso haver espaço para a discussão da 
construção de certos posicionamentos e, 
portanto, dos muitos conflitos existentes 
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na sociedade que podem estar represen-
tados na própria escola.

Uma organização curricular que se 
comprometa com a formação de sujeitos 
democráticos, capazes e abertos a compre-
ender a construção dos próprios posicio-
namentos, precisa se perguntar, como 
também propõe Silva: “como a identidade 
e a diferença são produzidas? Quais são 
os mecanismos e as instituições que estão 
ativamente envolvidos na criação da iden-
tidade e de sua fixação?”.9

Portanto, além da necessidade de se 
oferecer aos estudantes oportunidades de 
reconhecimento do universo simbólico, 
é fundamental que se assuma o contexto 
particular do estudo e da problemati-
zação das identidades, das diferenças e 
dos conflitos - o que permitirá que se crie 
espaço para o novo. Em outros termos, 
trata-se de uma reflexão própria do espaço 
escolar que permite pensar a produção 

social do conhecimento. Esse trabalho não 
está circunscrito à afirmação das identi-
dades, mas sua essência está na construção 
de um espaço em que as identidades e os 
diferentes pontos de vista possam ser reco-
nhecidos e pensados, em que os conflitos 
possam ser elaborados.

2.3. CURRÍCULO 
E DESIGUALDADE
Para que o currículo possa ser o contexto 
de elaboração das diferenças, é preciso 
questionar-se acerca dos tipos de conhe-
cimento colocados no seu centro. Em uma 
sociedade como a brasileira, deve-se consi-
derar como o conhecimento produzido 
reflete ou não a sua desigualdade. Os 
destaques à questão negra e à temática de 

gênero que faremos a seguir podem contri-
buir para exemplificar tal necessidade.

Uma organização curricular que põe 
à margem a questão étnico-racial deixa 
sem espaço de reconhecimento muitas 
crianças e jovens negros e indígenas, 
atribuindo-lhes o lugar de espectadores 
de narrativas exclusivamente brancas 
acerca do conhecimento. Talvez não seja 
possível para muitos brancos imaginar 
o significado desse alijamento, talvez 
porque ainda estejamos, enquanto socie-
dade, começando a enfrentar essa questão 
e a matriz europeia ainda é tida como a 
referência cultural universal. 

Contados quase quinze anos da Lei 
10.639/03 que tornou obrigatório o ensino 
da história e cultura afro-brasileira e afri-
cana nas escolas brasileiras, sabemos que 
ainda estamos muito distantes do que ela 
preconiza. Em muitas escolas, a questão 
étnico-racial ainda fica circunscrita ao mês 
de novembro, quando se celebra, no dia 
20, o Dia da Consciência Negra. Notamos, 
entretanto, desdobramentos importantes 
na direção da valorização dessa herança, 
 como: o aumento da oferta de formação 
de professores para a diversidade étni-
co-racial, abertura de novas perspectivas 
para pesquisas sobre relações raciais no 
Brasil, atenção à produção literária de 
autores e autoras negros, dentre outros 
desdobramentos. No âmbito da política de 
Educação Integral e Integrada da SEE-MG, 
pode-se registrar, por exemplo, o estímulo 
à formação de Coletivos de Pesquisa 

envolvendo estudantes e professores das 
escolas estaduais em investigações que 
digam respeito à cultura, à memória, à 
corporeidade e à ancestralidade; às iden-
tidades afrodescendentes na contempo-
raneidade; à participação social, comuni-
tária e política de combate ao racismo e à 
discriminação social; ou às africanidades, 
ciências, engenharias e tecnologias.10 

Esses elementos acabam influen-
ciando as escolas, cumprindo com o seu 
papel de políticas indutoras, mas há uma 
dimensão fundamental da mudança que só 
pode ser produzida dentro das escolas, com 
os profissionais e com os estudantes. Para 
que essa discussão não fique à margem da 
maioria das salas de aula, é preciso que seja 
enfrentada por toda a escola, não apenas 
por alguns professores. Estudos têm 
evidenciado que a variável raça supera a 
econômica quando se trata dos estudantes 
que evadem da escola.11 A naturalização 
da exclusão dos estudantes negros revela 
a operação silenciosa do racismo institu-
cional nas escolas de Educação Básica. 
É preciso perguntar-se: como as práticas 
curriculares participam dessa realidade 
excludente? 

É através do vínculo entre conhe-
cimento, identidade e poder que os 
temas da raça e da etnia ganham seu 
lugar na teoria curricular. O texto 
curricular, entendido aqui de forma 
ampla – o livro didático e paradidá-
tico, as lições orais, as orientações 
curriculares oficiais, as datas festivas 
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e comemorativas – está recheado de 
narrativas nacionais, étnicas e raciais. 
Em geral, essas narrativas celebram os 
mitos da origem nacional, confirmam 
o privilégio das identidades domi-
nadas como exóticas ou folclóricas. 
Em termos de representação racial, 
o texto curricular conserva, de forma 
evidente, as marcas da herança colo-
nial. (...) A questão da raça e da etnia 
não é simplesmente um ‘tema trans-
versal’: ela é uma questão central de 
conhecimento, poder e identidade.12

A experiência diante de um currículo 
marcado por narrativas brancas, em que a 
cultura negra só está presente pelo olhar 
branco, pode ser extremamente “desinte-
gradora”. Valter Silvério denuncia que “a 
internalização de fatores de aprendizagem 
discriminatórios” acaba contribuindo e 
reforçando “esquemas culturais e cogni-
tivos” que negam a história e a tradição 
cultural desses estudantes e afetam dire-
tamente o seu modo de aprender:

De acordo com a teoria sociocultural 
da aprendizagem, fatores sociais e 
culturais exercem um papel crucial 
no processo de alfabetização de uma 
criança. Vygotsky (1986) explica com 
sua teoria de desenvolvimento cogni-
tivo que processos psicológicos se 
relacionam com o ambiente social e 
cultural. Nessa perspectiva ele enfa-
tiza as conexões entre fatores sociais 
de natureza cultural e histórica, bem 

como os de natureza interpessoal. Esse 
autor salienta que a linguagem não 
é só instrumento de comunicação, 
mas também um instrumento que 
tem dado configuração à evolução 
cultural dos povos. Dessa forma, as 
crianças aprendem e internalizam o 
que se veicula no contexto em que 
vivem e, no caso específico da discri-
minação, obviamente elas aprendem 
e internalizam as representações 
racistas. Exposta a criança a esta 
aprendizagem, o racismo internali-
zado é propagado intra e intergera-
ções. Assim, esse fenômeno não é 
algo do passado; infelizmente, ele é 
um dos problemas centrais e perenes 
em sociedades multirraciais como a 
brasileira.

(…) esse fenômeno sociocultural vivido 
na sala de aula propicia a internali-
zação de fatores de aprendizagem 
discriminatórios que viriam a contri-
buir e reforçar os esquemas culturais e 
cognitivos já veiculados no ambiente 
familiar e comunitário.13

A “autodepreciação”, a baixa autoes-
tima e a falta de confiança em si mesmo são 
produzidas, infelizmente, nos contextos 
escolares, nas relações estabelecidas entre 
profissionais-estudantes, estudantes-es-
tudantes. Por mais que os estudantes 
tragam inseguranças anteriores e inde-
pendentes da experiência escolar, é no 
ambiente escolar que eles têm a chance 

de se sentirem “capazes-de”, como afirma 
Masschelein. Um conteúdo curricular – 
Silvério se refere à alfabetização – pode se 
tornar o meio de perpetuação de padrões 
discriminatórios, a depender do modo 
como seu ensino é pensado na relação com 
os estudantes. Esse mecanismo silencioso, 
mas de grande consequência, caracteriza 
o modo de funcionamento do racismo 
institucional, que afeta profundamente a 
experiência escolar dos estudantes negros. 
É importante salientar o poder e o efeito 
desse silêncio na produção das relações 
discriminatórias. Nem sempre é possível 
se perceber participando de tais meca-
nismos. E está justamente aí a sua força, 
o que torna absolutamente necessário que 
a instituição escolar assuma a responsa-
bilidade do enfrentamento do racismo no 
centro do desenvolvimento curricular.

Nesse sentido, é importante considerar 
que, apesar do protagonismo das áreas 
de Artes, História, Língua Portuguesa e 
Literatura, todos os componentes curri-
culares têm muito a explorar a partir da 
matriz africana e afro-brasileira. As contri-
buições históricas africanas na engenharia, 
na arquitetura, na matemática e na medi-
cina, bem como as diversas personalidades 
afrodescendentes que deixaram um legado 
científico e tecnológico na história brasi-
leira devem ser lembradas. Pensando em 
áreas específicas, a construção do conceito 
de raça no campo científico, a problema-
tização da eugenia ou do evolucionismo, 
por exemplo, podem ser discussões feitas 

na Biologia. A Química pode explorar a 
composição dos remédios das tradições 
médicas africanas. Os conceitos mate-
máticos podem ser explorados também 
a partir de contextos culturais africanos, 
como propõe a etnomatemática. A 
Filosofia pode apresentar as correntes 
de pensamento africano da antiguidade, 
explorar as tradições de voduns e orixás, 
discutir as aproximações e diferenças com 
relação às tradições e mitologias grega, 
judaica e cristã.14

No artigo “O negro e a ciência, uma 
questão de identidade e cidadania”, Lázaro 
Cunha15 aponta como a visão eurocêntrica 
no ensino de ciências precisa ser conside-
rada como um dos elementos que contribui 
para a pouca identificação dos jovens 
estudantes negros e negras com as áreas 
de ciências e tecnologia. Segundo dados 
do Instituto Anísio Teixeira de Pesquisas 
Educacionais (INEP), em 2009, o percen-
tual de estudantes negros matriculados 
em cursos presenciais associados às áreas 
de ciências, tecnologia, medicina e arqui-
tetura estava em torno de 30%, enquanto 
que, no campo das humanidades, este 
percentual passava a 76%. O baixo acesso 
a essas áreas estaria encoberto, afinal, por 
uma construção epistemológica exclusi-
vamente comprometida com a matriz 
europeia. 

Assim como o lugar epistêmico 
não pode ser só do branco e europeu, 
a perspectiva feminista veio apontar a 
necessidade de se superar também a 
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perspectiva exclusivamente masculina. 
As ciências naturais, por exemplo, têm 
desveladas suas supostas objetividade e 
universalidade a partir da análise femi-
nista: “com respeito a raça, gênero, e 
muito mais, (...) a ciência não é neutra (...) 
Desigualdades de gênero, incorporadas 
nas instituições de ciência, influenciaram 
o conhecimento saído destas instituições”, 
aponta Schienbinger.16 Ainda que possam 
ser processos inconscientes, não se pode 
dizer que sejam arbitrários e precisam ser 
observados exatamente por isso. Um caso 
surpreendente, por exemplo, da exclusão 
das mulheres no universo da pesquisa na 
área médica influenciando a produção do 
conhecimento, é o fato dos ensaios clínicos 
terem o homem como referência básica 
para suas avaliações, e ainda hoje, as dife-
renças relacionadas ao sexo (composição 
corporal, hormônios e metabolismo) não 
serem observadas na totalidade dos testes 
das drogas, o que torna as mulheres mais 
propensas à manifestação de efeitos cola-
terais medicamentosos.17

Mas, além de apontar que a desi-
gualdade nas relações entre homens e 
mulheres precisa ser problematizada, a 
perspectiva feminista se torna importante 
para a crítica curricular por representar, 
claramente, uma mudança epistemológica 
com relação aos pressupostos da Ciência. 
As feministas questionam os pressupostos 
da Ciência Moderna, fundada na lógica 
binária que opõe sujeito/objeto, mente/
corpo, razão/emoção, objetividade/

subjetividade, transcendente/imanente, 
cultura/natureza, ativo/passivo: 

Na medida em que reflete a epis-
temologia dominante, o currículo 
existente é também claramente 
masculino. Ele é a expressão da 
cosmovisão masculina. O currículo 
oficial valoriza a separação entre 
sujeito e conhecimento, o domínio e 
o controle, a racionalidade e a lógica, 
a ciência e a técnica, o individualismo 
e a competição. Todas essas caracte-
rísticas refletem as experiências e os 
interesses masculinos, desvalorizando, 
em troca, as estreitas conexões entre 
quem conhece e o que é conhecido, a 
importância das ligações pessoais, a 
intuição e o pensamento divergente, 
as artes e a estética, o comunitarismo 
e a cooperação - características que 
estão, todas, ligadas às experiências 
e aos interesses das mulheres.18

Há uma longa discussão entre as 
próprias feministas acerca do que seria 
uma perspectiva propriamente feminista 
da Ciência (seria suficiente que sejam 
pesquisas feitas por mulheres? por quais 
mulheres? quais as diferenças entre as 
mulheres?). Mas o que nos interessa aqui 
é reter a ideia de “conhecimento situado”, 
com a qual a objetividade da ciência não é 
descartada, mas reconceituada como um 
processo dialético e, dessa forma, o lugar 
epistêmico ganha em transparência. A 
posição do sujeito em relação ao objeto 

do conhecimento, portanto, não é de pura 
objetividade, muito menos neutralidade, 
mas um posicionamento determinado 
por algumas condições. Segundo Ilona 
Löwy, conceber a ciência dessa maneira, 
“abre caminho para uma outra concepção 
de objetividade, de universalidade, que 
inclui a diversidade, a crítica, a paixão, 
a contestação, a solidariedade e a 
responsabilidade.”19

Do mesmo modo, a relevância das 
dimensões sociais e culturais também 
é explorada pela teoria queer20, ao ques-
tionar as bases biológicas da construção 
da identidade sexual e de gênero.21 Não é 
mais possível ignorar que as relações biná-
rias (identidade de homem e de mulher) 
não são nem “naturais”, nem as únicas 
possíveis. 

Ao destacar as experiências dos 
negros e das mulheres, buscamos eviden-
ciar a necessidade de se questionar as 
bases epistemológicas na construção do 
currículo, abandonando a ideia da neutra-
lidade (e universalidade) do conhecimento 
e nos mantendo sensíveis aos significados, 
no contexto de extrema desigualdade 
que caracteriza a sociedade brasileira, da 
reprodução, sem crítica, da matriz branca, 
masculina e europeia do conhecimento. 
Não são os únicos deslocamentos possí-
veis. A mesma problematização pode ser 
feita, por exemplo, com relação às experi-
ências indígenas, tão fundamentais histó-
rica e socialmente no contexto brasileiro 
quanto a dos negros. E considerando 

os deslocamentos populacionais mais 
recentes, as perspectivas dos imigrantes 
e refugiados também tem colocado em 
movimento o pensamento sobre as rela-
ções étnicas na escola e suas relações com 
o conhecimento22. 

A problematização das bases episte-
mológicas dos currículos nos parece um 
elemento-chave para a construção de 
práticas escolares mais democráticas. No 
entanto, o fundamental não nos parece ser 
a reunião de visões que se contraponham à 
matriz europeia, em um esforço de compo-
sição curricular “da diferença”, mas sim a 
capacidade de ampliar as perspectivas de 
construção do conhecimento. 

Trata-se de considerar o currículo 
como campo em que diferentes experiên-
cias e posições sociais podem estar repre-
sentadas. Tal construção curricular poderá 
tornar os profissionais (e os estudantes) 
mais capazes de lidar com o fato do currí-
culo tratar de “poder e identidade”, como 
afirma Silva23, e, dessa maneira, que sejam 
estruturadas experiências escolares em 
que mais estudantes se reconheçam e com 
as quais possam se engajar como sujeitos 
de sua aprendizagem. Isso não significa 
que tensões e conflitos sejam eliminados, 
mas que poderão ter lugar e expressão no 
interior do trabalho pedagógico e, dessa 
forma, poderão ser elaborados.

O potencial que entendemos possuir 
o currículo como mediação consiste na 
possibilidade de reconhecimento não só 
de si mesmo, mas também dos outros e, 
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exatamente por isso, de compreensão 
sobre a construção dos papéis ou posições 
sociais que ocupamos ou desempenhamos. 
Nesse sentido, o que Guacira Louro afirma 
a respeito de uma pedagogia ou um currí-
culo queer é revelador: 

Ao colocar em discussão as formas 
como o ‘outro’ é constituído, [uma 
pedagogia ou currículo queer] leva-
riam a questionar as estreitas rela-
ções do eu com o outro. A diferença 
deixaria de estar lá fora, do outro lado, 
alheia ao sujeito, e seria compreendida 
como indispensável para a existência 
do próprio sujeito: ela estaria dentro, 
integrando e constituindo o eu.24

Se, contudo, só se reconhece a si 
mesmo ou o outro como “essências”, 
ficamos encerrados na afirmação das 
identidades e não poderemos entender 
como se dá o seu processo de constituição 
em relação ao outro. 

Todos esses “pontos cegos” da teoria 
do currículo se traduzem em impossibili-
dades para que as aspirações pelo direito 
à educação se realizem plenamente. As 
tentativas de descolonizar o currículo 

feitas no Brasil até o presente ainda pressu-
põem tímidas reformulações curriculares 
para introdução de temas transversais ou 
disciplinas que apresentam as perspec-
tivas culturais das comunidades afro-
descendentes e indígenas, as discussões 
sobre gênero e sexualidade, entre outras. 
A nosso ver, o que está se inventando em 
Minas Gerais recoloca o problema do 
currículo em outras bases. Não se trata 
de criar “apêndices” ao currículo conven-
cional, momentos em que se problematiza 
aquilo que todo resto do currículo afirma 
o tempo todo.

Assim, o currículo não expressaria 
mais o desejo de uns de emancipar os 
outros a partir de um referencial etno-
cêntrico, mas sim o encontro entre alte-
ridades, buscando, juntas e segundo seus 
entendimentos singulares, o significado de 
emancipação. Trata-se de uma mudança 
estrutural profunda; trata-se do reconhe-
cimento de que a matriz cultural brasi-
leira é constituída (pelo menos) pelas 
culturas africanas, indígenas e europeias 
e pelas cosmovisões feminina e mascu-
lina. Trata-se do direito a uma identidade 
e também do direito às suas alteridades. 

O debate sobre a inclusão dos grupos 
culturalmente desfavorecidos é uma via 
de mão dupla. Devemos nos perguntar 
também se é possível considerar que qual-
quer cidadão brasileiro está formado sem 
ter tido contato com as culturas afrodes-
centes e indígenas. O desejo de “tornar 
comum”, portanto, vai além da necessi-
dade (legítima) de reconhecimento. Diz 
respeito à abertura para se deslocar de 
seus referenciais identitários e ser capaz 
de se ver no outro.

Na estruturação da Política da 
Educação Integral de MG, certos conceitos 
e elementos fundamentais são conver-
gentes e contribuem para sustentar essa 
perspectiva: o Território Educativo, e a 
Intersetorialidade. A Política da Educação 
Integral de Minas Gerais tem ainda como 
eixos norteadores: o Direito à Educação 
Integral, a Valorização Profissional e do 
Trabalho Coletivo, a Relação da Escola com 
a Comunidade, a Gestão Democrática e 
Participativa e o Protagonismo Estudantil 
– estes últimos, portanto, considerados, ao 
mesmo tempo elementos, conceitos funda-
mentais e eixos norteadores da política25. 
Além disso, a perspectiva do currículo 
como mediação parece também estar em 
sintonia com parte do que a comunidade 
escolar pensa sobre a Educação Integral. 
A Pesquisa Diagnóstica feita pela SEE-MG 
e UNESCO, em 2017, realizada junto às 
escolas em que está sendo implantada a 
política, revelou que:

(…) todos os segmentos da comu-
nidade escolar envolvidos com a 
pesquisa - pais, estudantes, profes-
sores, coordenadores, diretores e 
representantes das SREs - valorizam 
a Educação Integral, encontram nela 
um caminho para pensar um processo 
de formação mais integrado. 

A concepção subjacente, nesse caso, 
dialoga com uma visão mais holística 
de educação que, além de a aprendi-
zagem de conteúdos escolares, trans-
forma, muda estudantes, professores e 
também altera a realidade vivida (...).26 

2.4. PRÁTICAS 
INVESTIGATIVAS 
COMO HORIZONTE DO 
TRABALHO ESCOLAR

A dúvida deixa de ser 
desconfortável e nociva para se 
tornar estimulante e produtiva.

Guacira Lopes Louro

O acompanhamento das experiências 
de educação integral mostra como 
ainda é desafiadora a articulação entre 
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os diferentes componentes curriculares 
em um trabalho integrado, como mostra 
ainda precisamos nos aproximar verda-
deiramente do que significa o desenvol-
vimento integral dos sujeitos e superar 
a cisão entre “atividades acadêmicas” 
e “atividades culturais”, turno e contra-
turno27. No âmbito da proposta curricular 
para as escolas de educação integral e 
integrada que oferecem Ensino Médio 
integral e integrado em MG, os Campos 
de Integração Curricular mostram-se como 
uma valiosa plataforma de integração. A 
intenção é que se configurem como eixos 
que permitam: 

(…) a articulação entre formas disci-
plinares e não disciplinares de orga-
nização do conhecimento e favoreçam 
a diversificação de arranjos curricu-
lares, com vistas a produzir um maior 
diálogo e interação dos saberes locais, 
das áreas do conhecimento e dos 
componentes curriculares.28

Por meio dos Campos de Integração 
“Cultura, Artes e Cidadania”, “Múltiplas 
Linguagens, Comunicação e Mídias” e 
“Pesquisa e Inovação Tecnológica”, conte-
údos pertinentes às juventudes e aos terri-
tórios são explorados a partir de diversas 
linguagens, provocando novas organiza-
ções dos tempos e espaços escolares e 
estimulando diferentes agrupamentos 
de estudantes e professores das diversas 
disciplinas em torno de problemas de 
investigação comuns. 

Tal horizonte de trabalho exige uma 
postura pedagógica que rompa com a 
segmentação das práticas. No Documento 
Orientador, um desafio identificado com 
relação aos estudantes dá a dimensão do 
quanto as práticas pedagógicas precisam 
transformar-se: 

Nos dias de hoje, nosso maior 
desafio é que os estudantes passem 
a perguntar e a problematizar – são 
essas competências que os permitem 
se posicionar como protagonistas 
de sua própria trajetória escolar. O 
propósito é fazer com que eles sejam 
capazes de decidir e comprometer-se 
com as atividades, que saibam proje-
tar-se no tempo e planejar suas ações, 
e que sejam sujeitos de sua própria 
aprendizagem.29 

É preciso que o ensino seja organizado 
para promover essa autonomia dos estu-
dantes. No campo pedagógico, as práticas 
de problematização e investigação nos 
parecem fundamentais ao trabalho dos 
diferentes componentes curriculares, tanto 
na parte flexível30 como na base comum. 
Só desse modo, os estudantes poderão 
apropriar-se do próprio processo de apren-
dizagem, ocupando-se da construção do 
conhecimento como sujeitos que elaboram 
hipóteses, relacionam diferentes aspectos 
das realidades, acionam conhecimentos 
anteriores, exercem procedimentos de 
pesquisa, formulam e comunicam seus 
aprendizados. Desse ponto de vista, 

podemos afirmar que se os Campos de 
Integração Curricular são uma estrutura 
potente para impulsionar a integração, as 
práticas de problematização e investigação 
podem ser consideradas uma espécie de 
fio articulador do currículo, podendo inau-
gurar movimentos de pesquisa e explo-
ração de problemas em conjunto. 

Além de contribuir para a integração 
interdisciplinar, problematizar e inaugurar 
processos de investigação são práticas 
sem as quais não é possível sustentar a 
construção de um currículo que acolha 
a heterogeneidade das visões de mundo. 
Paulo Freire afirmava que uma educação 
dialógica é aquela em que a relação entre 
educador e educando é “mediatizada pelo 
mundo”31. O “mundo” colocado entre estu-
dantes e professores só será mediação, 
como viemos afirmando até aqui, se de 
fato for objeto de pesquisa (tanto de estu-
dantes, como de professores) e debate. 

A partir da apresentação de situações 
do mundo colocadas à disposição dos estu-
dantes para debate preliminar mediante 
algum(ns) tipo(s) de registro(s) – reporta-
gens, letras de música, fotografias, dados 
estatísticos –, professores e estudantes 
formulam questões a orientarem um 
trabalho de investigação, mobilizando-se, 
dessa forma, diferentes áreas do conhe-
cimento. Esse tipo de proposta desafia 
a estrutura escolar, por demandar um 
trabalho coletivo de fato, por não se prestar 
à antecipação dos resultados de apren-
dizagem e por exigir que os professores 

reposicionem os saberes disciplinares em 
relação aos interesses e percepções dos 
estudantes, contribuindo para a elaboração 
de questões e hipóteses de pesquisa.

Ao final deste capítulo, apresenta-
remos a metodologia das “Ambiências 
criativas” que está sendo experimentada 
em escolas do Programa e se configura 
como uma estratégia para iniciar um 
processo de construção curricular envol-
vendo estudantes e um coletivo de profes-
sores de diferentes disciplinas, a partir de 
problemas do mundo atual que afetam as 
juventudes e as comunidades escolares. 
Uma vez experimentada, uma sistemati-
zação da metodologia ficará disponível 
para toda rede de escolas.

Essa proposição ainda representa 
desafios às práticas escolares por dois 
aspectos importantes. Primeiro, nela 
os conflitos são a mola propulsora do 
trabalho - sem conflitos não se formulam 
problemas ao conhecimento. Se, natural-
mente, não é possível passar ao largo do 
que se apresenta claramente como um 
“conflito cognitivo”, é fundamental se 
perguntar também como alguns conflitos 
sociais, que eventualmente caracterizam 
as relações entre os estudantes, podem 
representar problemas ao conhecimento. 
E, em segundo, cabe considerar que, se 
o horizonte de trabalho é investigativo, 
hipóteses e questões dão vida ao percurso 
coletivo; por isso, “erros” não devem ser 
valorados negativamente, pois dão pistas 
ao estudante acerca de seu processo de 
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construção do conhecimento, ajudando-o 
a reformular ou ajustar suas hipóteses. 

A organização curricular diz respeito, 
ao final, ao modo como se concebe a cons-
trução do conhecimento. Se se deseja que 
os estudantes sejam sujeitos de sua apren-
dizagem, é preciso haver investigação 
necessariamente, configure-se o trabalho 
interdisciplinarmente ou não. Vale, nesse 
sentido, apresentar as considerações de 
Paul Lockart, em “O lamento de um mate-
mático”32, que denunciam o que considera 
ser a construção equivocada de um currí-
culo de matemática:

A verdadeira matemática não vem em 
lata — não existe nenhuma ideia na 
matemática que possa ser rotulada 
com ‘álgebra II’. Você vai aonde os 
problemas te levam. Uma arte não 
é uma corrida. O mito da escada [a 
ideia de que alguém pode organizar 
a matemática como uma sequência de 
assuntos, cada um deles mais avan-
çado, ou “superior”, que os assuntos 
anteriores] dá uma falsa imagem da 
matéria, e o caminho percorrido pelo 
próprio professor ao longo do currí-
culo o impede de ver a matemática 

como um todo orgânico. Como conse-
quência, temos um currículo de mate-
mática sem perspectiva histórica ou 
coerência temática; é uma coleção 
fragmentada de assuntos e técnicas 
os mais variados, unidos apenas pela 
facilidade com que se pode convertê-
-los em procedimentos passo a passo.

Em vez de descobertas e explorações, 
temos regras e regulamentos. Nunca 
ouvimos um estudante dizer: “Eu 
queria ver se faria algum sentido elevar 
um número a um expoente negativo, 
e descobri que posso chegar a um 
padrão bem legal se escolhesse, como 
sendo o significado, o recíproco do 
número elevado ao expoente positivo.” 
No lugar disso, temos professores e 
livros didáticos que apresentam “a 
regra do expoente negativo” como fato 
consumado, sem mencionar a estética 
por trás dessa escolha, e mesmo sem 
mencionar que foi uma escolha.33 

Paul Lockart não é contrário ao ensino 
das técnicas operatórias, da notação ou de 
um conjunto de conhecimentos básicos 
de matemática, mas considera que nada 

disso tem significado se não surgir como 
resultado do processo de aprendizagem 
e, para ele, isso fica impossível sem a 
construção de problemas, sem imagi-
nação, tampouco sem história ou filosofia 
da matemática.

Podemos considerar, nesse sentido, 
que, em uma proposta de currículo inte-
grado, a investigação precisa caracterizar 
o trabalho docente em toda a escola, não 
apenas os Campos de Integração ou os 
Projetos de Pesquisa. Trata-se, assim, da 
construção de uma prática pedagógica 
integradora em que a aprendizagem dos 
estudantes se coloca no centro do processo 
e em que os saberes disciplinares se 
encontram mobilizados em uma pesquisa 
permanente. Esse é um aspecto do trabalho 
pedagógico que confere à construção 
curricular uma dimensão extremamente 
criadora; uma criação estruturada cole-
tivamente, a partir da observação do que 
os estudantes sabem e de questões que 
impulsionam a investigação. 

Por isso, se falamos em práticas inves-
tigativas entre os estudantes, é preciso 
afirmar a necessidade do mesmo processo 
investigativo também entre as equipes 
de profissionais. Todo desenvolvimento 
curricular se determina no trabalho peda-
gógico, no modo de funcionar da escola 
e nos tempos de elaboração do trabalho 
da equipe de professores. E, sobretudo, se 
consideramos o currículo um elemento da 
gestão democrática e pensamos nos jovens 
como sujeitos de suas aprendizagens, é 

preciso buscar a construção de uma 
comunidade de aprendizagem – em que os 
profissionais sejam também considerados 
sujeitos e investigadores de suas próprias 
práticas de ensino e, assim, possam se 
lançar à construção de contextos inves-
tigativos com os estudantes. 

A estruturação de espaços de formação 
e interlocução entre pares, nas próprias 
escolas, é fundamental para assegurar uma 
comunidade de aprendizagem. Invertendo 
a lógica ordinária de muitas das formações 
oferecidas aos professores, que se orga-
nizam pressupondo um processo de “capa-
citação individual”, a formação centrada 
na escola deve investir na investigação do 
pensamento e na criação do coletivo de 
docentes.34 É preciso, portanto, investir nos 
horários coletivos de trabalho existentes 
na escola para análise dos conhecimentos 
trazidos pelos estudantes, das suas neces-
sidades de aprendizagem e construção das 
possibilidades de problematização que 
venham a integrar o trabalho de diferentes 
componentes curriculares. 

O desenvolvimento do trabalho inte-
grado demanda uma estrutura aberta à 
troca, pesquisa e sistematização de conhe-
cimentos entre os professores, exigindo 
momentos regulares de intercâmbio e 
apresentação das experiências, de modo 
que se constitua, com o tempo, tal comu-
nidade de aprendizagem e em que os 
profissionais também sejam sujeitos de 
sua aprendizagem, a partir da investigação 
de sua prática pedagógica. 
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“Fora da escola também é lugar de aprender.”

Diretora de escola da rede estadual de ensino de Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.53 (No prelo).

“Para sair da sala de aula ou até mesmo da escola, é preciso que 
o professor estruture bem a aula, porque senão perde o sentido. 
A saída estruturada ajuda na matéria ensinada.”

Jovem estudante da rede estadual de ensino de Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.95 (No prelo).

Levantamento dos 
saberes e desejos juvenis

Conhecimentos 
disciplinares acionados 

para transformar os 
desejos juvenis em 

objetos de pesquisa
Reconhecimento das diversidades 
(socioculturais, étnico-raciais e de gênero) 
que constituem a cultura brasileira

Problematização dos referenciais 
epistemológicos do currículo

Conflitos e divergências 
são “potencializadores” 
das práticas investigativas

[FIGURA 2] O CURRÍCULO E A CONSTRUÇÃO DO COMUM: 
O QUE MOVIMENTA UM CURRÍCULO INTEGRADO?

2.5 AMBIÊNCIAS 
CRIATIVAS: 
UMA PROPOSTA 
METODOLÓGICA PARA 
EMERGÊNCIA DOS 
SABERES E DESEJOS 
JUVENIS

‘A criatividade é impertinente 
e suave’. A lição mais autêntica 

que levo dessa longa viagem pela 
criatividade é que ela não tem 

regras: nasce indiferentemente em 
almas precoces ou senis, cultas 

ou primitivas, e pode assumir as 
formas mais diversas, às vezes 

tempestuosas, às vezes aplacadas, 
às vezes aparentemente simples, às 

vezes supostamente complexas. A 
sua força está na surpresa da sua 

multiplicidade, das suas infinitas e 
imprevisíveis direções.

Domenico De Masi

Nessa seção, apresentamos uma proposta 
metodológica desenvolvida pelo Programa 
Jovens Urbanos para que comunidades 

escolares de Ensino Médio possam expe-
rimentar práticas curriculares integradas 
em que os estudantes são sujeitos de suas 
aprendizagens. As “Ambiências criativas” 
são constituídas por três principais estraté-
gias: 1) Levantamento e escuta das percep-
ções, saberes e desejos juvenis; 2) Encontro 
entre essas percepções, saberes e desejos 
com as percepções, saberes e desejos dos 
professores e 3) A eleição de problemáticas 
que podem ser organizadoras do planeja-
mento curricular. 

Essa proposta instaura uma ponte 
entre as atividades de gestão e as ativi-
dades pedagógicas. Em outras palavras, 
podemos dizer que as “Ambiências cria-
tivas” conciliam várias funções tanto do 
âmbito da gestão quanto da dimensão 
pedagógica – instâncias que, no contexto 
desta publicação, são sempre vistas em 
diálogo. Dito isso, vale destacar que as 
“Ambiências criativas” são momentos 
institucionais de participação e escuta 
do jovem; ao mesmo tempo configuram 
momentos de planejamento do corpo 
docente e são, sobretudo, um exercício 
lúdico-criativo que dispara a construção 
coletiva de conhecimento. 

O que proporciona a elaboração da 
metodologia das “Ambiências criativas” 
é o olhar que lega à escola a condição de 
ser um ambiente criativo. Portanto, antes 
de passarmos à proposta metodológica 
propriamente dita, cabe entendermos o 
que significa pensar a escola como um 
ambiente criativo. 
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A criatividade é uma faculdade da 
inteligência humana e diz da nossa habi-
lidade de criar soluções interessantes para 
os problemas que o mundo nos apresenta. 
Se, potencialmente, somos todos criativos, 
como então a escola pode ser uma espaço 
para se desenvolver tal habilidade? É essa 
a questão que, particularmente, nos inte-
ressa neste tópico. 

O contexto é um conjunto, uma tota-
lidade que nos cerca e envolve. Somos 
moldados e provocados, constantemente, 
pelo contexto. O contexto pode ser abor-
dado em múltiplos filtros: contextos 
culturais, sociais, econômicos, artísticos, 
afetivos etc. Na nossa discussão, interessa 
pensar na importância de termos consci-
ência do quanto um dado contexto nos 
provoca. Como ele nos provoca? O que 
nele nos provoca? O pensamento crítico 
se inicia exatamente no momento em que 
exercitamos um olhar atento ao contexto 
e capaz de dele extrair problemas, ques-
tões que precisam ser solucionadas. Não 
por acaso, é essa a primeira etapa, por 
exemplo, para a construção de um projeto 
de pesquisa. O que nos estimula a iden-
tificar problemas é o olhar atento para os 
contextos. Algo em um dado contexto 
pode nos incomodar, nos fazer querer 
buscar uma solução, nos apresentar um 
desafio. Estamos aqui falando de algo 
que dialoga com o querer aprender, ao 
qual Paro se refere: “Querer aprender 
não é uma qualidade inata, mas um valor 
construído historicamente. Levar o aluno 

a querer aprender é o desafio maior da 
didática (…)”.35

A escola, em sua condição de 
ambiente criativo, precisa colocar em 
evidência para os estudantes o mundo em 
que vivem, seus contextos, e fomentar o 
olhar crítico e indagador sobre eles. Nessa 
perspectiva, podemos aproximar o “querer 
aprender” ao qual se refere Paro como uma 
extensão do “querer participar”, discutido 
no primeiro capítulo ao falarmos da impor-
tância do estudante em uma gestão escolar 
democrática. 

Tanto no que diz respeito à elaboração 
de problemas quanto na busca de soluções 
interessantes para eles, a escola precisa 
permitir que se estabeleçam associações 
individuais e coletivas dos estudantes e 
professores, precisa favorecer também as 
conexões entre conteúdos disciplinares 
e saberes individuais e/ou comuns. Ou 
seja, a escola precisa abrir espaços para 
que as ideias individuais se conectem e 
construam, coletivamente, uma ideia mais 
forte, mais potente. 

Nas orientações que a Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais 
produziu para o Ensino Médio integral 
e integrado, há um explícito convite para 
que os currículos de cada escola sejam 
concebidos coletivamente, conectados aos 
desejos dos estudantes, dos professores e 
às singularidades dos territórios, como já 
explicitado em momento anterior. Por isso, 
faz todo o sentido pensarmos na escola 
como um ambiente criativo que inaugura 

efetivamente pontes de conexão entre 
seus atores. 

Em sua acepção dicionarizada, a 
palavra ambiente nos remete às condi-
ções materiais e morais que cercam um 
indivíduo ou grupo; trata-se da atmos-
fera que nos envolve, o meio ambiente 
que nos cerca. A noção de ambiência se 
refere não apenas a um meio físico, mate-
rial, mas também a um meio estético ou 
psicológico, que se transforma, constante-
mente, pelas atividades humanas que ali 
se realizam. 

Pensar a escola como ambiência cria-
tiva significa entendê-la como espaço de 
relações apto a promover o pensamento 
crítico e analítico dos estudantes, na 
medida em que essa escola é disparadora 
de debates sobre o mundo e se abre para 
o desenvolvimento de soluções frescas 
e interessantes para as questões que 
os territórios e o mundo colocam para 
nós, sujeitos. 

Maria das Mercês Ferreira Sampaio 
e Cláudia Valentina Assumpção Galian 
investigam a educação integral pela via 
de uma reflexão sobre a escola, o tempo e 
o currículo. Para as pesquisadoras, o prin-
cipal desafio do trabalho escolar, nesse 
contexto, é:

(…) fazer com que todos aprendam, 
formar indivíduos pensantes e 
conhecedores, desenvolver pacien-
temente nos alunos a capacidade 
de desejar o conhecimento e de 

alegrar-se com a descoberta, estimular 
a inquietação por querer sempre saber 
mais, conhecer mais a fundo, rela-
cionar as coisas, encontrar companhia 
e desafios para enfrentar problemas, 
propor soluções36.

Torna-se, portanto, indispensável que 
gestores, educadores e estudantes confi-
gurem um grupo criativo com capacidade 
para elaborar questões sobre o ambiente 
escolar e sobre o mundo, com habilidades 
em estabelecer conexões interdisciplinares 
e para a construção de rotas de soluções 
possíveis para essas questões.

A construção do currículo, em uma 
perspectiva democrática, demanda, 
portanto, espaços institucionais para a 
construção do comum e oferece espaços 
que promovem o engajamento efetivo 
dos estudantes na construção de seus 
percursos formativos, nos quais as disci-
plinas curriculares se deixam influenciar 
pela diversidade de apropriações que os 
problemas do mundo evocam. Sujeito 
dessa construção, o professor assume 
o papel de conector na rede de saberes 
que se cruzam. Esse professor está ciente 
da inexistência de uma resposta certa; 
ele mostra-se consciente, sobretudo, da 
importância da habilidade de elaborar 
perguntas e desenvolver respostas logi-
camente possíveis, coerentes e compro-
metidas com a construção relacional 
do conhecimento. 
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2.5.1. AS AMBIÊNCIAS 
CRIATIVAS NA PRÁTICA

Compreendemos que a experiência 
de vida das crianças e jovens é refe-
rência essencial, é ponto de partida 
e de chegada, ou seja, da experi-
ência de vida se delineia a compre-
ensão da prática social, da qual os 

educadores problematizarão com 
os alunos inúmeros aspectos; daí se 
partirá para a aprendizagem – situada, 
contextualizada, desafiadora, proces-
sual, interativa – das categorias e 
conceitos selecionados das várias 
áreas, para ampliar a compreensão da 
prática. Na volta à experiência e aos 
problemas levantados inicialmente, 
espera-se que os estudantes tenham 
uma compreensão mais abrangente, 
crítica, complexa, que todos tenham 
se apropriado de conhecimentos, habi-
lidades e de competências cognitivas. 
Dessa forma, estarão certamente em 
novo patamar no processo de conhe-
cimento e de aprendizagem escolar.37 

Nesse tópico, apresentamos a meto-
dologia das “Ambiências criativas”. Essa 
proposta aspira acessar os desejos dos 
jovens, articulá-los às questões do mundo e 
aos conteúdos curriculares, de modo a criar 
pontes entre os conteúdos disciplinares e 
o mundo que habitamos e que nos habita. 

“Para existir a aprendizagem, tem que existir o prazer.”

Mãe de estudante da rede estadual de ensino de Minas Gerais

Fonte: UNESCO e SEE-MG. Educação integral: qualidade, equidade e inclusão 
nas escolas estaduais de Minas Gerais. Produto 3 - Documento final consoli-
dado, contendo diagnóstico das escolas selecionadas, considerando cada eixo 
proposto. 2017, p.46 (No prelo).

Estamos no pátio da escola e vemos jovens estudantes do Ensino Médio 
circularem entre cartazes suspensos. Por vezes, os jovens ficam eufóricos, 
disparam risadas. Em outros momentos, estão mais sérios na leitura concen-
trada de algo ali exposto. Poderíamos também estar em uma sala de aula, 
na quadra ou no auditório. O importante é a existência de uma ocupação 
no espaço escolar, livre de mesas e cadeiras e que estimule a circulação 
dos estudantes. 

Podemos ver que os conjuntos de cartazes se distribuem em quatro distintos 
pontos do espaço. Cada conjunto é identificado por uma pergunta-tema 
em letras grandes. Assim, temos embaixo da mangueira, que fica quase no 
centro do pátio, a pergunta “O mundo natural irá nos suportar?”, identifi-
cando um conjunto de cartazetes que, oportunamente, flutuam em meio 
aos galhos da árvore. 
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Mais ao lado, em uma mesa redonda de concreto onde os jovens costumam 
se reunir no intervalo das aulas, vemos um outro conjunto de materiais, 
identificados pela pergunta-tema: “O futuro tecnológico já chegou?”. 

Na pequena escada, feita por três grandes degraus que ligam o pátio externo 
à cantina, um terceiro conjunto de materiais se dispõe acompanhado da 
faixa que dispara: “O que é amar hoje?”

Ainda no pátio, a rede de vôlei improvisada, que divide os times para jogos 
livres no recreio, serve de suporte para um novo conjunto de cartazes que, 
como móbiles, se organizam em torno da seguinte questão: “Eu, você e 
todos nós: como viver juntos?”. 

Observem então que temos quatro grandes conjuntos de materiais orga-
nizados em quatro seções: “O mundo natural irá nos suportar?”, “O futuro 
tecnológico já chegou?”, “O que é amar hoje?” e “Eu, você e todos nós: como 
viver juntos?”. Cada uma dessas perguntas corresponde a uma provocação 
sobre meio ambiente, tecnologia, amor e diversidade, respectivamente. 
Poderiam ser outras problemáticas. O importante é que elas representem 
questões do mundo contemporâneo que inquietam as juventudes. 

Mas o que há nesses cartazes que orbitam em torno de cada pergunta-tema? 
Os cartazes são lâminas de papel com reproduções de notícias de jornal, 
trechos de letras de música, poemas, charges, fotografias e infográficos, 
cuidadosamente selecionados pelos educadores da escola para ativarem um 
debate sobre a temática do conjunto do qual fazem parte. Os professores, em 
parceria com o coordenador pedagógico, tiveram o cuidado de selecionar 
materiais que apresentassem distintos olhares sobre as questões do mundo 
e da vida, materiais que apresentassem potência para a ativação de um exer-
cício de pensamento coletivo. Em meio a esses materiais, propositalmente, há 
estímulos mais poéticos ou lúdicos, e outros mais polêmicos. A diversidade 
é, nesse sentido, um meio e um fim, intencionalmente delineados na escolha 
dos professores que organizam e dispõem tais elementos. 

 Há muitas outras formas de alcançar 
objetivos semelhantes. Esperamos que 
essas proposições iniciais inspirem novas 
criações por parte das comunidades 
 escolares!

Nessa proposição, é possível estabe-
lecer uma analogia com a atividade coti-
diana dos jovens de navegar entre conteúdos, 
sempre disponíveis em fragmentos rá- 
pidos de textos, memes, manchetes de site 
de notícias, fotografias etc. Tal analogia 
ganha força em uma atitude-símbolo 
de um dos papéis do educador: mediar, 
construir pontes, auxiliar os estudantes 

na construção de sentido e na problema-
tização diante do mar de dados em que 
navegamos no nosso cotidiano. 

Uma vez preparado o ambiente para 
receber o grupo de estudantes, é interes-
sante que os jovens sejam convidados a 
circular pelos quatro conjuntos temáticos, 
observando livremente seus conteúdos. 
Nesse momento, os jovens são provocados 
a eleger o conjunto que mais lhes interessa. 
Cada jovem receberá um instrumental, 
como este que está ilustrado a seguir, 
para fazer as primeiras anotações sobre 
a temática escolhida. 

INSTRUMENTAL 1 (1 POR ALUNO)
NOME:

TEMÁTICA ESCOLHIDA:

DOS MATERIAIS EXPOSTOS NESTE CANTO, O QUE MAIS TE CHAMOU A ATENÇÃO? POR QUÊ?

VOCÊ SE LEMBRA DE ALGUM ACONTECIMENTO QUE TENHA SE PASSADO COM VOCÊ OU DE QUE 
VOCÊ SE LEMBRE, DOS DIAS DE HOJE OU MAIS ANTIGO, QUE RELACIONE A ESTA TEMÁTICA?

QUE SENTIMENTOS OU INQUIETAÇÕES ESTA TEMÁTICA PROVOCA? 
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Assim, pelas afinidades dos jovens 
com as perguntas-tema e os materiais a 
elas vinculados, formam-se subgrupos de 
trabalho. 

Durante esse processo, os professores 
presentes são convidados a observar os 
jovens e a preencher o instrumental 2, 

ilustrado abaixo. É importante observar 
que o instrumental do educador consiste 
em um receptáculo para as suas primeiras 
impressões sobre os conjuntos de mate-
riais e também para observações sobre o 
modo como os estudantes interagem com 
esses materiais e entre si.

INSTRUMENTAL 2 (1 POR PROFESSOR [A])
PROFESSOR[A]:

CIRCULE PELAS TEMÁTICAS E ESCREVA SEUS PENSAMENTOS SOBRE ELAS:

OUTRAS IDEIAS QUE VOCÊ MENCIONARIA:

É POSSÍVEL COLOCAR O CONHECIMENTO ESCOLAR DAS DISCIPLINAS PARA COMPREENDER AS 4 TEMÁTICAS? 
COMO? ANOTE SUAS PRIMEIRAS IDEIAS AQUI:

OBSERVE OS ESTUDANTES TRABALHANDO NOS GRUPOS E ESCREVA 
 SUAS IMPRESSÕES:

Formados os subgrupos, um professor 
se dispõe a ser o mediador das conversas. 
O mediador é um facilitador da conversa 
entre os jovens, distribuindo a palavra, 
propondo questões, mediando conflitos e 
gerindo o tempo das atividades internas do 
subgrupo. O mediador deve evitar emitir 
juízos de valor sobre as questões e sobre as 

falas dos jovens. Os estudantes precisam 
se sentir à vontade para a partilha de suas 
percepções. 

O mediador a conduzir cada subgrupo 
de trabalho se utilizará de algumas ques-
tões disparadoras para movimentar a 
conversa com os jovens. Essas ques-
tões foram elaboradas, considerando as 

singularidades de cada eixo temático. Por 
exemplo, para a temática “O que é amar 
hoje?”, propomos cinco questões:

• Há algo que dê origem ao amor? 
• O que influencia os jeitos de amar?
• Amar é igual em todos os tempos?
• Amar é igual em todas as sociedades?
• Que matérias da escola podem ajudar 

a entender o amor?

Observem que, estrategicamente, as 
questões começam como estímulos mais 
amplos, se desdobram em indagações que 
podem desvelar questões socioculturais e 
culminam em uma tentativa de conexão 
mais direta com o currículo da escola. 
Abaixo, apresentamos um quadro-síntese 
com as questões disparadoras sugeridas 
para cada eixo temático. 

[FIGURA 6] AMBIÊNCIAS CRIATIVAS: TEMÁTICAS E QUESTÕES SUGERIDAS

TEMÁTICA/ “pergunta-tema” QUESTÕES DISPARADORAS

O QUE É AMAR HOJE?

• Há algo que dê origem ao amor? 
• O que influencia os jeitos de amar?
• Amar é igual em todos os tempos?
• Amar é igual em todas as sociedades?
• Que matérias da escola podem ajudar a entender o amor?

O MUNDO NATURAL IRÁ
NOS SUPORTAR?

• Qual é a nossa responsabilidade individual nas agressões ao meio ambiente, 
das empresas e da sociedade?

• O que poderíamos fazer de diferente (indivíduos, empresas, sociedade)?
• Como ser feliz e consumir menos?
• Que matérias da escola podem ajudar a entender o tema?

O FUTURO TECNOLÓGICO JÁ CHEGOU?

• A tecnologia é uma coisa sempre boa?
• Qual é o impacto da tecnologia nas relações humanas?
• O que é libertador e o que é limitante 

no uso que fazemos da tecnologia?
• Que coisas desconhecemos sobre as tecnologias?
• Existe privacidade em um mundo digital?
• Que matérias da escola podem ajudar a entender o tema?

EU, VOCÊ E TODOS NÓS:
COMO VIVER JUNTOS?

• Você se sente pertencente a algum grupo – de bairro, de igreja, de música,
de teatro, de futebol? Em que sentido este grupo define a sua identidade, 
e em que sentido não define?

• Estamos preparados para aprender com os outros? 
• Somos capazes de nos reconhecer em quem consideramos diferentes de nós?
• Que alternativas cooperativas e solidárias podemos construir para 

viver melhor? 
• Que matérias da escola podem ajudar a entender o tema?
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É importante ressaltar, no entanto, 
que a diversidade de olhares presentes 
nos materiais disponíveis representa em si 
uma atitude provocadora que resiste emol-
durar respostas em uma única perspec-
tiva. Nesse sentido, não há uma resposta 
para cada questão e sim a abertura de um 
campo de reflexões em que as diferenças 
estimulam o pensamento crítico sobre as 
temáticas. Por exemplo, no eixo temático 
citado anteriormente, “O que é amar hoje?”, 
em sua montagem-piloto, inserimos frag-
mentos de “Manuais de comportamento 
para senhoritas do século XIX”, matérias 
jornalísticas sobre adoção de crianças 
por casais homoafetivos, referências a 
relações inter-étnicas, um interessante 

infográfico intitulado “Cartografia do 
choro de mulheres e homens”, um trecho 
da letra de música da cantora Karol Conka, 
uma ilustração que tematiza a gravidez na 
adolescência etc. Tais referências podem 
ser continuamente renovadas e atualizadas 
pelos educadores. O importante é que pers-
pectivas diversas estejam ali representadas. 
Esses materiais, em contato, produzem 
aproximações e contrastes que estimulam o 
debate em múltiplas direções e perspectivas. 
E é pela fricção dos distintos olhares sobre 
o mundo que começam a emergir o olhar 
dos jovens sobre o mundo, suas percepções 
e seus desejos. 

O olhar analítico para os materiais da 
temática “O que é amar hoje?” é favorecido 

INSTRUMENTAL 3 (4 POR GRUPO)
PROBLEMÁTICA:

FATOS (RODADA 1):

INQUIETAÇÕES (RODADA 2):

SABERES (RODADA 3):

DESCOBERTAS (RODADA 4):

pelas questões que o mediador lança. Por 
exemplo, ao lançar a provocação “Amar é 
igual em todos os tempos?”, o mediador 
pode pedir que os jovens digam, ainda 
sem emitir suas opiniões, o que cada 
um observa sobre a pergunta e quais os 
fatos ali expostos que podem nos ajudar 
a pensar sobre ela. Na sequência, vale 
perguntar o que os entusiasma ou os 
inquieta em relação à pergunta. Depois, 
é o momento de cada um dizer o que pensa 
sobre essa pergunta. Por fim, o que eles 
pensam que seria necessário pesquisar 
ainda mais sobre isso? E assim, o mediador 
vai trabalhando sobre cada questão dispa-
radora pertinente à temática escolhida. 

Para que o mediador consiga não 
apenas estimular a conversa, mas também 
registrar seus destaques, indicamos um 
terceiro instrumental, conforme ilustrado 
ao lado. O mediador pode pedir a um 
jovem para fazer a síntese de cada rodada 
de questões neste instrumental. 

O trabalho interno em cada subgrupo 
termina com um momento de síntese em 
que o mediador retoma as problemáticas 
analisadas pelo grupo e pergunta: Como 
vocês acham que o assunto poderia ser 
trabalhado na escola? Que disciplinas/
matérias podem ajudar a compreender 
melhor o assunto?

Após o trabalho interno de cada 
subgrupo, realiza-se uma plenária que 
se divide em dois grandes momentos: a 
socialização dos desejos dos estudantes 
e a partilha dos desejos e percepções dos 

professores. É interessante que, nesse 
momento, haja uma discussão sobre as 
possibilidades de trabalho na escola e 
sobre os modos como as sugestões ali 
mapeadas podem ser incorporadas às 
atividades pedagógicas do ano letivo. O 
instrumental 4, ilustrado a seguir, siste-
matiza tais possibilidades em um pacto 
coletivo. 

A atividade até aqui descrita se confi-
gura como uma proposta de “Ambiência 
criativa” que consiste em uma intervenção 
espacial na escola, estimuladora do debate 
e da construção de pensamento de forma 
coletiva e cooperativa. Tal proposta é uma 
estratégia de escuta dos jovens e viabiliza 
conhecer alguns de seus desejos e inte-
resses, de forma a alimentar as proposi-
ções pedagógicas de distintas disciplinas 
do currículo. É importante ainda destacar 
que a atividade, tal como aqui formulada, 
também possibilita a emergência dos 
desejos dos professores que, nas novas 
configurações curriculares, tornam-se 
sujeitos ativos na construção dos percursos 
formativos dos jovens. 

Desenvolvemos um tutorial e um 
conjunto de materiais que estão disponí-
veis nos anexos do livro e também em um 
ambiente virtual38. Que as “Ambiências 
criativas” inspirem muitas criações e 
mudanças nas comunidades escolares! 
Que as descobertas que emergirem com 
elas possam se desdobrar em novas 
pesquisas, possibilitando ampliar as cone-
xões entre os professores e estudantes, 
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dando origem a outras metodologias e 
transformando as escolas em comunidades 
de aprendizagem.

notas
1. Autores como Jan Masschelein, Maarten 
Simons e Jorge Larrosa discutem o conceito 
de comum no campo pedagógico. Pode-se 
consultar, por exemplo: Jan Masschelein e 
Maarten Simons, Em defesa da escola uma 
questão pública. BH: Autêntica, 2013; Jan 
Masschelein e Maarten Simons, A pedagogia, 
a democracia, a escola. BH: Autêntica, 2014; 
Jorge Larossa “Sobre a lição ou do ensinar e 
do aprender na amizade e na liberdade”, In: 

Pedagogia profana. Danças, piruetas e masca-
radas. BH: Autêntica, 2003.

2. MASSCHELEIN. A pedagogia, a democracia, 
a escola, 2014, p.186.

3. MASSCHELEIN. A pedagogia, a democracia, 
a escola, 2014, p.188.

4.Tomaz Tadeu da Silva afirma: "(...) a diferença 
é sempre uma relação: não é possível ser ‘dife-
rente’ de forma absoluta; é-se diferente relati-
vamente a alguma ‘outra coisa’, considerada 
como ‘não-diferente’(...) se um dos termos da 
diferença é avaliado positivamente (o ‘não-di-
ferente’) e o outro negativamente (o ‘diferente’), 
isto se dá porque há poder". SILVA. Documentos 
de identidade, 2010, p. 87.

INSTRUMENTAL 4 (1 POR ESCOLA)
IDEIAS E COMENTÁRIOS DOS PROFESSORES:

DESEJOS E COMENTÁRIOS DOS ESTUDANTES:

5. Nesse sentido, é importante mencionar 
as iniciativas da SEE-MG organizadas sob 
o “Programa de Convivência Democrática 
no Ambiente Escolar” cuja finalidade é a 
promoção, defesa e garantia de Direitos 
Humanos, o reconhecimento e a valorização 
das diferenças e das diversidades no ambiente 
escolar. Como resultado, espera-se a redução 
da violência no ambiente escolar. Dentre suas 
inúmeras ações, destacamos a formação conti-
nuada de professores que afeta diretamente as 
práticas curriculares. São eixos temáticos da 
formação: Educação em Direitos Humanos e 
Cidadania; Gênero e Diversidade Sexual na 
Escola; Gestão e Mediação de Conflitos no 
Ambiente Escolar; Prevenção à Violência na 
Escola; Relações Étnico-raciais na Escola.

6. SILVA. A produção social da identidade e 
da diferença, 2000, p.96.

7. SILVA. Documentos de identidade, 2010, p.15.

8. Diferente das teorias tradicionais do currí-
culo que se concentravam nas suas formas 
de organização (racionalização técnica para 
alcançar determinados objetivos de aprendi-
zagem), as teorias críticas e pós-críticas, ques-
tionando os pressupostos do sistema escolar, 
mantêm operantes perguntas em torno do que 
o currículo faz e do que vale à pena colocar 
em questão como objeto de estudo. A teorias 
críticas enfatizam que o currículo é lugar de 
produção de significados em disputa, prin-
cipalmente, em uma sociedade tão desigual 
como a nossa. As teorias pós-críticas enfatizam 
que as desigualdades étnico-raciais, sexuais 
e de gênero têm impacto tanto na produção 

do conhecimento, como na eleição dos conte-
údos do currículo, de forma que a equidade não 
pode ser alcançada por meio do mero acesso 
ao conhecimento hegemônico.

9. SILVA. A produção social da identidade e 
da diferença, 2000, p.98.

10. Resolução SEE-MG Nº 3553, de 11 de agosto 
de 2017.

11. SILVÉRIO. Ação afirmativa e combate ao 
racismo institucional no Brasil, 2002, p.222.

12. SILVA. Documentos de identidade, 2010, 
p.102.

13. SILVÉRIO. Ação afirmativa e combate ao 
racismo institucional no Brasil, 2002, p.242.

14. SANTOS JR. Afrocentricidade e educação, 
2010.

15. CUNHA. O negro e a ciência, 2011.

16. SCHIENBINGER. O feminismo mudou a 
ciência?, 2001, p.205.

17. MENDONÇA e SILVA. Ciência e medicina, 
2017.

18. SILVA. Documentos de identidade, 2010,  
p.94.

19. LÖWY. Universalidade da ciência e conhe-
cimentos “situados”, 2000, p. 38.

20. Na língua inglesa queer designa “estranho, 
ridículo, excêntrico, raro, extraordinário”. 
Termo originalmente pejorativo com o qual 
se chamavam as pessoas que recusam o bina-
rismo de gênero, foi considerado útil e reapro-
priado pelo movimento intelectual e militante 
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por ocasião das reflexões sobre a identidade 
de gênero.

21. Cf. BRITZMAN. Corpo, sexualidade e 
currículo; LOURO. O corpo educado, 2000; 
LOURO. Teoria Queer, 2001; LOURO. Gênero 
e sexualidade, 2008.

22. Na Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo, por exemplo, o núcleo de educação 
para as relações étnico-raciais incluiu em seu 
plano de ações, a discussão sobre a cultura 
imigrante, com destaque às culturas latino-a-
mericanas. Disponível em: https://www.ceert.
org.br/noticias/direitos-humanos/15222/rela-
torio-do-grupo-de-trabalho-intersecretarial-
-de-educacao-para-as-relacoes-etnico-raciais . 
Acesso em: 21/01/2018.

23. SILVA. Documentos de identidade, 2010.

24. LOURO. Teoria Queer, 2001, p.550.

25. SEE-MG. Documento Orientador da 
Política de Educação Integral e Integrada e 
Implementação das Escolas Polos de Educação 
Múltipla em Minas Gerais, 2017.

26. UNESCO e SEE-MG. Educação integral, 
2017, p.237 (no prelo).

27. Um dos materiais sugeridos pela SEE-MG 
na orientação para a semana de acolhimento 
das equipes, a Roda de conversa "A relação 
com o currículo escolar" explora alguns 
desafios da integração curricular. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=EGq-
8CRrXtnM&index=4&list=PL6ym-Qbb5ho6B-
qpLqZJQ963hELDLgvuSA. Acesso em: 
08/03/2018.

28. SEE-MG. Documento Orientador da 
Política de Educação Integral e Integrada e 
Implementação das Escolas Polos de Educação 
Múltipla em Minas Gerais, 2017, p.10.

29. SEE-MG. Documento Orientador da 
Política de Educação Integral e Integrada e 
Implementação das Escolas Polos de Educação 
Múltipla em Minas Gerais, 2017, p.11.

30. O currículo é constituído por uma formação 
básica, composta pelas disciplinas indicadas 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e por 
uma parte de formação flexível, que se orga-
niza por propostas que dialogam diretamente 
com características regionais e locais, além 
de uma língua estrangeira moderna. Embora 
sejam duas partes, espera-se que ambas se 
articulem organicamente, não reproduzindo 
a cisão aludida anteriormente.

31. “A educação autêntica, repitamos, não 
se faz de A para B ou de A sobre B, mas de 
A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo 
que impressiona e desafia a uns e a outros, 
originando visões ou pontos de vista sobre ele. 
Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de 
esperanças ou desesperanças que implicitam 
temas significativos, à base dos quais se cons-
tituirá o conteúdo programático da educação”. 
(FREIRE. Pedagogia do Oprimido, 2005, p. 97).

32. Texto de 2002 publicado originalmente na 
internet e, em 2009, transformado em livro.

33. LOCKART. O lamento de um matemático, 
2002. Disponível em: https://imaginariopuro.
wordpress.com/2016/09/13/o-lamento-de-um-
-matematico/. Acesso em 18/12/2017.

34. CANÁRIO. Gestão da escolar, 1995.

35. PARO. A educação, a política e a adminis-
tração, 2010, p.772.

36. SAMPAIO e GALIAN. Escola, Tempo e 
Currículo,  2015, p.39.

37. SAMPAIO e GALIAN. Escola, tempo e 
currículo, 2015, p.32.

38. Todo o material das Ambiências Criativas 
será disponibilizado nos site do CENPEC 
(www.cenpec.org.br) e da Plataforma 
Educação&Participação (www.educacaoepar-
ticipacao.org.br).



81

CONSIDERAÇÕES
FINAIS PARA 
UM COMEÇO
POR UMA GESTÃO EDUCACIONAL 
TRANSFORMADORA

sse livro oferece subsídios para 
a implementação de um modelo 
de gestão que coloque a escola 

na agenda de uma educação pública 
e de qualidade para todos. Trata-se de 
concepções, iniciativas e estratégias 
que se mostram importantes para alcan-
çarmos, de um lado, as metas das polí-
ticas públicas de educação e, de outro, os 
desejos manifestos dos jovens por uma 
escola que articule conhecimento, compe-
tências para o mundo do trabalho e para 
a participação cidadã. Estamos falando, 
pois, de processos que estruturam a nova 
Política de Educação Integral e Integrada 

da Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais – SEE-MG. Em outros termos: 
se desejamos e trabalhamos por uma 
escola transformadora, temos que praticar 
uma gestão transformadora.

 A concepção de gestão trabalhada 
nesse livro é atravessada por valores demo-
cráticos desde as instâncias da elaboração 
da política pública até os contextos de cada 
escola, onde propõe que diretores, profes-
sores, estudantes, famílias e comunidade 
possam, por meio de processos decisórios, 
convergir em um projeto de educação 
integral para os jovens. Busca-se acolher a 
participação de todos, reconhecendo uma 

O começo não passa de interrupção de algo que já vinha ocorrendo, 
mas que ainda não tinha recebido nome. As coisas estão em 

permanente processo até que alguém apareça e nomeie um ponto das 
coisas como começo. Assim, o começo pode até ser chamado de fim, 

em nome de uma fúria nomeadora. Mais do que nomear, designar um 
começo é localizar algo no tempo e condená-lo à temporalidade, já 

que o começo é um elemento da tríade passado, presente, futuro. O que 
agora é começo, em muito pouco tempo já será passado. Porém se não 
nomearmos nada, se não interrompermos as coisas para chamá-las de 

começo, elas simplesmente continuarão, sem jamais se darem conta de 
suas partes ou de sua localização no tempo e no espaço e então não 

estaremos condenados ao meio e ao fim, pois nenhum deles o será.

Noemi Jaffe
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cultura escolar participativa e colaborativa. 
Nesse sentido, a gestão educacional se 
realiza na capacidade de articulação entre 
as atividades pedagógicas e as da gestão 
escolar. Explica-se: quando um gestor 
constrói um espaço dialógico de trocas e 
partilhas, quando ele se apresenta como 
conector de uma rede, ele está atuando 
diretamente na estruturação de um 
ambiente pedagógico mais estimulante 
para todos os atores.

 Decerto que há muitos desafios que 
se delineiam para o desenvolvimento da 
educação pública de qualidade no Ensino 
Médio, estruturada na perspectiva inte-
gral e integrada e na sua condição de 
uma particular política pública. Estamos 
começando, e era preciso mesmo começar, 
a mudança educacional. No entanto, 
apesar de estarmos em um momento 
inicial, já temos condições de sinalizar 
alguns pontos de referência para a confi-
guração de uma nova cultura de gestão 
educacional. 

 Em um primeiro momento, vale 
destacar aquela que se apresenta como 
uma das principais conquistas da Política 
de Educação Integral e Integrada do 
Estado de Minas Gerais: a busca por 
estabelecer diálogos efetivos da escola 
com a cidade e os territórios. A efetivi-
dade desses diálogos se realiza em várias 
dimensões: na autonomia dada às escolas 
para a construção de currículos aderentes 
às singularidades de seus jovens e de seus 
territórios; no incentivo para o intercâmbio 

de saberes escolares e outros saberes na 
consolidação de práticas pedagógicas; e 
na percepção dos espaços da cidade como 
espaços de aprendizagem.

 A aproximação da vida escolar com 
o mundo cotidiano se transforma também 
em um outro importante ponto referen-
cial da Política de Educação Integral e 
Integrada de Minas Gerais: o trabalho 
feito em prol da pesquisa nas escolas, 
a exemplo do projeto “Territórios de 
Iniciação Científica” e também da disci-
plina “Pesquisa e Intervenção”, que passa 
a compor o currículo do Ensino Médio 
Integral. Essas articulações em torno da 
prática de pesquisa promovem o desenvol-
vimento, nos estudantes, de habilidades 
indagadoras sobre o mundo, ao tempo 
em que fomentam competências para o 
professor-pesquisador. Podemos pensar 
que o trabalho de pesquisa é uma maneira 
de fazer perguntas para o mundo à nossa 
volta. Nesse sentido, vale destacar que a 
proposta metodológica das “Ambiências 
criativas”, explicitada no segundo capítulo 
do livro, se inspira em tal competência.

 Um terceiro ponto de referência já 
demarcado nessa Política de Educação 
converge no Programa de Convivência 
Democrática da SEE-MG, que concilia 
as noções de democracia, convívio e 
participação. Estamos aqui falando da 
possibilidade de uma escola acolhe-
dora das diversidades e combativa dos 
parâmetros de desigualdades que a 
própria educação reproduz. Ainda nessa 

orientação, para além do Programa de 
Convivência Democrática, vale ressaltar as 
novas propostas de enturmação e práticas 
pedagógicas delineadas para as turmas 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
e do Ensino Médio regular noturno, que 
buscam contemplar estudantes que, em 
outras condições, estariam alijados do 
sistema educacional público.

 Atravessando todos esses pontos refe-
renciais citados acima, é possível localizar 
um conjunto de práticas que acionam uma 
competência fundamental para a gestão 
democrática: o exercício continuado da 
escuta. Bons exemplos são as Rodas de 
Conversa organizadas pela SEE-MG com 
os vários atores das comunidades esco-
lares. As Rodas logo ganharam estatuto 
de estratégia metodológica de escuta, 
na medida em que esses momentos se 
configuram como um oportuno encontro 
de gestores, educadores, estudantes e 
pais. Essas atividades se intensificaram 
no processo de construção da Política de 
Educação Integral e Integrada do Estado, 
que, por sua natureza, demanda o engaja-
mento de todos no processo educacional. 
Novamente, vale recuperarmos também 
a proposição das “Ambiências criativas” 
como substancial contribuição para a 
escuta e acesso ao desejo de jovens e 
professores, tornados, então, parceiros 
na construção de singulares rotas de 
aprendizagem.

Dessa forma, falamos aqui de uma 
outra conquista que pode ser sinalizada 

no âmbito do Ensino Médio Integral e 
Integrado em Minas Gerais: a configu-
ração de uma cultura da participação 
em que os estudantes se colocam como 
sujeitos ativos, ao lado de professores e 
gestores. Essa participação, na medida 
em que vai sendo acolhida, não apenas 
nas decisões políticas como também por 
uma concepção curricular, se aprofunda na 
ampliação de espaços de trocas e debates, 
no exercício contínuo da escuta. É assim 
que a diversidade em seu estado mais vivo 
e potente emerge na escola e coloca olhares 
e modos de ser em fricção. As negociações 
ali derivadas nutrem as responsabilidades 
cidadãs que cada um possui. É nesse 
comprometimento cidadão de cada um 
que a escola, em sua função mediadora, 
pode investir suas ações de escuta e parti-
cipação, no intuito de se consolidar como 
um espaço comum. Estamos no começo 
da escola transformadora.
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