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RESUMO 

 

 

 

A educação cada vez mais precisa de práticas voltadas para a formação de alunos 

conscientes e comprometidos com sua realidade histórica, a fim de que venham 

se capacitar a responder as demandas político-sociais. 

Sintonizada com esta perspectiva, esta pesquisa apresenta uma análise sobre a 

experiência de um grupo de professoras do Ensino Fundamental da rede pública a 

partir de seu trabalho docente com o tema da história local, que tem justamente o 

objetivo de procurar assegurar o tipo de educação apontado acima. 

Ao longo de seu desenvolvimento sustenta a posição de que para que se possa 

construir uma educação com este contorno é necessário trabalhar com a noção de 

escola democrática, sem o que será impossível estabelecer qualquer prática 

educativa voltada para a direção do aluno e de seu contexto histórico. Em 

seguida, constrói um entendimento dos conceitos de História e de história local, 

pois sua compreensão é imprescindível para se alcançar um eficiente resultado 

dessa proposta educacional. Apresenta, ainda, o contexto político-educacional do 

município de Osasco, por ser o local em que a prática das professoras aqui 

estudada se realiza. Por fim, descreve o quanto as experiências de vida de 

professores marcam a construção de sua prática docente, possibilitando o 

estabelecimento das condições de sustentação de seu trabalho, como no caso 

aqui estudado, aquele voltado à história local. 

A fim de atender aos seus objetivos, este estudo recorreu, enquanto recursos 

metodológicos, à leitura de variada fonte bibliográfica, tendo como principal 

referência o pensamento de Paulo Freire, assim como ao depoimento das 

professoras por meio de um questionário e de uma entrevista, como instrumentos 

de levantamento de dados. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

More and more, education needs practices for the formation of students conscious 

and committed to historical reality in order to enable them to respond to the political 

social demands. In harmony with this perspective, this research presents an 

analysis of the experience of a group of elementary school teachers working in 

public schools, based on their teaching practice involving the theme of local 

history, which aims at guaranteeing the kind of education mentioned above. 

In the course of its development, the study supports the view that, in order to 

construct an educational process with these features, it is necessary to work on the 

notion of a democratic school, without which it won't be possible to establish any 

educational practice based on the orientation of students and their historical 

context. Then the research constructs the understanding of the concepts of History 

and local history, for their comprehension is indispensable to achieve efficient 

results with this educational proposition. It also presents the social political context 

of the municipality of Osasco because it is the place where the practice of the 

teachers we study is carried out. Finally, the study describes how much the life 

experiences of the teachers shape the construction of their teaching practice and 

makes it possible to establish conditions to support their work, as in the cases 

studied here, the latter being based on local history. 

In order to achieve these objectives, this study resorted to the use of various 

bibliographical sources as a methodological attitude, in which we take Paulo 

Freire's thought as the main reference and we also examine the teacher's 

witnesses by means of a questionnaire and an interview which are our instruments 

for gathering data. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Vivemos um momento em que a democracia – apesar de estar hoje cada 

vez mais formalizada em seu aspecto jurídico – carece de uma efetivação que dê 

aos membros da sociedade um real sentimento de realização e usufruto de seus 

direitos dentro de um contexto econômico tanto nacional quanto internacional, 

cada vez mais incentivador da desigualdade e das diferenças entre ricos e 

pobres1. Por isso, sem a apropriação, por parte dos indivíduos, da percepção de 

seus direitos, não será possível estabelecer uma ordem justa e que seja de fato 

comunitária; sem a noção de que esses agentes são portadores de direitos e, 

portando, passíveis de se manifestar na organização social, não será possível 

pensar numa sociedade livre e democrática, já que “o amplo exercício dos direitos 

e outros valores democráticos pretendem ser mais do que princípios postos no 

papel” (Apple & Beane, p.21): 

A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, 

que não é um fato óbvio para todos os homens que eles são 

portadores de direitos e, por outro lado, significa que não é 

um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por 

todos (M. Chaui, In: Fester, p.20). 

Caso não nos assumamos como co-responsáveis por este estado de coisas 

e, portanto, envolvidos com obrigações sociais e éticas em nossa prática 

profissional, continuaremos a nos sujeitar, ou apenas a nos conformar, com 

soluções e alternativas vindas das altas esferas políticas e econômicas que, 

devido à sua falta de percepção ou de interesse, não conseguem responder às 

necessidades locais mais urgentes. Há que, no interior de nossas ações, 

estabelecer, como uma espécie de bússola, a “consciência do outro e de si como 

                                                 
1 “Os custos humanos, materializados pela fome, desemprego, desagregação social, erupções violentas e 
contínuas que se dão a nível planetário, são ética e politicamente inaceitáveis” (G. Frigotto, In: Gentili, 
Pedagogia da exclusão, p.82). 
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um ser no mundo, com o mundo e com os outros, sem a qual seria apenas um ser 

aí, um ser no suporte” (Freire, 2000b, p.112). 

A composição da dinâmica social precisa de uma visão mais aberta e 

atenta ao diálogo entre o local e o global, pois, como coloca Paulo Freire, “o fato 

de constatar a internacionalização da economia não põe por terra a necessidade 

de compreender o que se dá aqui e agora, no nível local, regional e nacional em 

função mesma do que esteja se dando no internacional” (2000a, p.129). Será, 

portanto, da relação entre conhecimento local, nacional e internacional que 

encontraremos meios de superar nossa condição de existência, rompendo de 

forma lúcida com modelos preestabelecidos. 

A partir desse ponto de vista e entendendo que “se a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” (Freire, 2000b, 

p.67), sabemos também a enorme dificuldade de construir uma prática pedagógica 

crítica e transformadora. Este estudo considera ainda, dentro dessa compreensão, 

a escola como um espaço da efetivação desse exercício, já que deveria ampliar “o 

horizonte da curiosidade social e individual” (Ibid., p.105). Para que este processo 

se realize, sem dúvida nenhuma a construção de escolas democráticas é um fator 

primordial, escolas “cuja vida diária, cujo mundo de relações afetivas, políticas, 

pedagógicas, constituem para nós o espaço fundamental da prática e da reflexão 

pedagógica” (IDEM, 2000a, p.43). 

A educação, considerando o “pragmatismo neoliberal que reduz a prática 

educativa ao treinamento técnico-científico dos educandos” (Freire, 2000b, p.43), 

pode ser vista apenas como associada à preservação do patrimônio cultural 

hegemônico. Ocupando uma posição de destaque dentro das estruturas sociais, 

fornece os referenciais básicos para que os indivíduos situem-se e respondam às 

necessidades de produção da sociedade, atendendo assim à atual dinâmica 

industrial-tecnológica, sem oferecer, em contrapartida, uma alteração efetiva na 

condição social da maior parte da população: 

A metamorfose conceitual que se opera hoje, no campo 

educacional aparentemente distante do chão da escola, é, 

na realidade, orientadora de políticas ao nível gerencial, 
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organizativo e nos processos de conhecimento. Por serem 

expressões superestruturais de relações sociais cuja base é 

marcada pela exclusão, contraditoriamente, estas mudanças 

conceituais funcionam com uma leitura invertida da 

realidade. Anunciam qualidade total, autonomia, flexibilidade 

e reeditam formas renovadas de exclusão, atomização do 

sistema educacional e dos processos de conhecimentos e 

políticas autoritárias de descentralização (G. Frigotto, In: 

Gentili, p.78). 

Apesar disso, de se apresentar “como um dos agentes principais no 

processo de produção e reprodução da cultura ‘legítima’, a educação não tem sido 

apenas uma das coisas pelas quais se luta, mas também um local institucional 

importante no qual essas lutas têm lugar” (Apple, 1995, p.18), tendo, inclusive, 

conforme Paulo Freire, uma importância bastante acentuada dentro da formação 

dos sujeitos sociais: 

A educação tem sentido porque o mundo não é 

necessariamente isto ou aquilo, porque os seres humanos 

são tão projetos quanto podem ter projetos para o mundo. A 

educação tem sentido porque mulheres e homens 

aprenderam que é aprendendo que se fazem e se refazem, 

porque mulheres e homens se puderam assumir como seres 

capazes de saber, de saber que sabem, de saber que não 

sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que 

ainda não sabem. A educação tem sentido porque, para 

serem, mulheres e homens precisam de estar sendo. Se 

mulheres e homens simplesmente fossem não haveria 

porque falar em educação (Freire, 2000b, p.40). 

A educação é extremamente marcante e está presente em toda 

organização social. Ela pode ter, conforme o modo como a efetivarmos, um 

potencial político direcionado à construção de posições críticas e transformadoras, 

por meio do desenvolvimento de um profundo processo de conscientização dos 

indivíduos, como Regina Leite Garcia aponta: 
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No processo de conquista da liberdade a escola 

desempenharia um papel fundamental, pois ela seria uma 

das formas de expressão dos homens em sua luta pela 

liberdade. As possibilidades de libertação são, ao mesmo 

tempo, viabilizadas e limitadas pelas condições históricas, e 

o papel da educação seria de otimizar o potencial libertador 

(p.20). 

Dentro dessa perspectiva, a escola é “o espaço fundamental da prática e da 

reflexão pedagógica” (Freire, 2000b, p.43), o espaço orgânico a ser materializado 

e onde expressão, criação e participação devem se fazer atuantes, a fim de 

exercitar e “respeitar o direito de as pessoas participarem na tomada de decisões 

que afetam sua vida” (Apple & Beane, p.21). A escola, vista assim como a mais 

concreta representação do processo educacional, é entendida nesta pesquisa 

como um local “que amplie as possibilidades de todos os alunos e lhes dê 

confiança para avançarem na atualização de suas virtualidades, pois todos têm 

direito absoluto à cidadania cívica e política plenas” (Garcia, p.44), onde, ainda, 

certa contextualidade se materialize, através dos conflitos, dos interesses e da 

vontade daqueles que atuam e participam de sua existência, já que “as 

instituições, em sua maioria, não só surgiram por causa do conflito, mas que são 

também continuamente atravessadas pelos conflitos” (Apple, 1995, p.23). 

É a partir dessa condição que percebemos a escola em sua dupla face ou 

dupla potencialidade: ser ‘transformável’ – influenciável, já que inserida num 

contexto de dominação – e ‘capaz de transformação’ – modificadora, já que 

produtora de mudança –, pois pode ser, conforme o meio em que está localizada, 

produto e produtora das condições capazes de modificar esta mesma realidade, 

tendo em vista que se situa num contexto social que a define e a determina. Ao 

ser marcada pelo conflito, mostra-se cheia de possibilidades revitalizadoras e 

potencialmente modificadoras, onde expressão e identificação de e entre seus 

membros constitutivos – alunos, pais, professores e outros – podem se revelar. 

Destaco ainda, por tal entendimento, o trabalho do professor na construção de 

uma aprendizagem democrática, que dê ênfase ao “desenvolvimento da 
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curiosidade crítica, insatisfeita, indócil” (Freire, 2000b, p.107) de seu aluno, como 

um componente básico para o estabelecimento de uma escola de qualidade: 

(...) os educadores democráticos entendem que a 

democracia não represente um “Estado ideal” definido com 

entusiasmo e à espera de ser alcançado. Uma experiência 

democrática se constrói mais por meio de seus esforços 

contínuos de fazer a diferença. O empreendimento não é 

nada fácil; é cheio de contradições, conflitos e controvérsias 

(Apple & Beane, p.25). 

Há, ainda, que se preocupar com a forma como se escreve a História e 

como ela será preservada para as gerações futuras, pois a percepção do processo 

de sua construção pode abrir perspectivas de uma análise crítica sobre a 

realidade, que viabilize a emergência de aspectos potencialmente novos, capazes 

de superar as contradições vividas pela sociedade. Assim, a aprendizagem da 

História, dimensionada entre o local e o global, possibilita ao indivíduo se 

posicionar e se perceber como sujeito dentro dos processos sociais. Só assim, a 

partir dessa possibilidade, a educação poderá contribuir para o estabelecimento 

de uma sociedade que respeite as diferenças e as características próprias de cada 

comunidade, dando conta de atender à diversidade, à particularidade e à liberdade 

humanas. 

Apoiado nessa perspectiva, destaco a importância de perceber e 

compreender a forma como se escreve e se perpetua a História, devendo tirar de 

sua leitura as condições para uma análise crítica da realidade que permitam a 

emergência de aspectos potencialmente novos, capazes de superar as 

contradições sociais. Portanto será centrado nessa visão que este trabalho irá 

pautar sua análise e construção. Entendendo com Paulo Freire que, apesar de 

todas as dificuldades e empecilhos, “a educação de que precisamos, capaz de 

formar pessoas críticas, de raciocínio rápido, com sentido do risco, curiosas, 

indagadoras não pode ser a que exercita a memorização mecânica dos 

educandos” (2000b, p.100), devendo, isto sim, situá-los em uma perspectiva mais 

ampla e consistente, efetivando a ligação entre identidade e expressão da 
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comunidade em que estão inseridos, ou seja, o espaço realizador mesmo da 

História em sua dimensão local e global – espaço de construção e criação da 

História, gerador de entendimento e inserção social, principal formulador de 

alternativas às atuais orientações de teor globalizante. 

O relatório da UNESCO sobre educação, elaborado pela Comissão 

Internacional sobre a Educação para o Século XXI, entre 1993 e 1996, por 

exemplo, chega a tratar da questão da participação local como algo de enorme 

relevância, afirmando ser “evidente a importância primordial da comunidade local 

para o sucesso de qualquer reforma” (Delors, p.26). Resta-nos indagar se essa 

proposição macro-estrutural busca atender à diversidade local existente, 

considerando aí sua relação com o nacional, principalmente das comunidades de 

países mais pobres, já que não indica se a orientação proposta é construída pelo 

conjunto do grupo social envolvido ou se apenas lhe é entregue de forma 

preconcebida. Essas dúvidas são postas porque o modelo que ora se impõe ao 

mundo não tem nos dado demonstração de empenho na solução das graves 

questões sociais, conforme Michael Apple explicita: 

Em essência, a nova aliança em favor da restauração 

conservadora tem incorporado a educação a um conjunto 

mais amplo de compromissos ideológicos. Os objetivos na 

educação são os mesmos que servem como guia para seus 

objetivos econômicos e de bem-estar social. Esses incluem 

a expansão do “mercado livre”, a drástica redução da 

responsabilidade governamental pelas necessidades 

sociais, o reforço das estruturas intensamente competitivas 

de mobilidade, o rebaixamento das expectativas das 

pessoas em termos de segurança econômica e a 

popularização de uma clara forma de pensamento darwinista 

social (In: Gentili & Silva, p.184). 

As grandes propostas globais perdem a perspectiva dos indivíduos 

enquanto sujeitos sociais, querendo impingir-lhes pacotes homogêneos e estéreis, 
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no que tange à sua concepção social e política2. É fundamental considerar, em 

contrapartida, uma “educação com maior significado histórico e de pôr em prática 

uma educação com maior crítica social” (Torres, p.20), considerando, antes de 

tudo, a História como um elemento constitutivo e constituidor do ser humano, 

porque este, ao mesmo tempo que a constrói, é construído por ela. 

Lamentavelmente, perdemos essa noção devido ao fato de que, ao pensarmos a 

História ou nos referirmos a ela, no âmbito de seu ensino escolar, concebemos 

apenas a grande História3, esquecendo de sua dimensão cotidiana na qual todos 

nos movemos, inclusive nos fatos históricos propriamente ditos – “temos uma 

tendência natural para subestimar a importância dos processos graduais e pouco 

espetaculares” (Dowbor, 1999, p.22). 

Infelizmente a escola tem tratado apenas dessa dimensão “maior” da 

História, que por sua vez transforma-se na sua versão oficial e única, negando 

nossa memória e nossa identidade enquanto povo e cultura4. E assim torna-se 

difícil para cada um de nós e também para a escola perceber qualquer outra 

dimensão do fenômeno histórico senão este acima descrito, não nos deixando ver 

e entender nossos alunos com e em sua história particular dentro de uma 

dimensão social e coletiva, nem o espaço escolar como aquele possível de criar e 

transformar esta percepção distorcida-limitante de nossa própria formação. 

Diante disso, vejamos como Zilda Iokoi se pronuncia: 

No processo de ensino-aprendizagem deve-se levar em 

consideração os conhecimentos que os alunos adquiriram 

em seu vivido, fora da experiência de escolarização formal. 

A incorporação dessas referências no cotidiano da relação 

professor-aluno articula uma dimensão de trocas 

                                                 
2 Considero a globalização, na forma como está estampada atualmente, “uma exacerbação dos processos de 
exclusão e violência, produção de desertos econômicos e humanos” (G. Frigotto, In: Gentili, Pedagogia da 
exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação, p.81). 
3 “São idéias que decorrem de concepções conservadoras a respeito das desigualdades sociais, os ‘primeiros’ 
e os outros, alguns fazem história outros não. São idéias que vingaram através de um sistema escolar que 
durante muito tempo foi instrumento de difusão de uma concepção de história que é na verdade veículo 
ideológico do poder. Uma história para justificar e manter as desigualdades sociais e o mando dos poderosos” 
(Martins, 1992, p.14). 
4 Há que considerar ainda que “ensinar história é, em todos os níveis, despertar a capacidade de construir um 
objeto de conhecimento histórico, de saber se situar na historiografia e de efetivar a investigação proposta” 
(H. Ciampi, In: Bresciani et ali, p.267). 
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significativas, onde os alunos, na condição de sujeitos ativos 

e portadores de saberes, estabeleçam com os professores 

uma dinâmica de aprofundamento e de entendimento mútuo 

para outros níveis de informação e de orientação. Essa 

relação de igualdade desenvolve confiança entre ambos e 

permite que os interesses mútuos possam ser considerados, 

uma vez que o vivido passa a fazer parte das novas 

relações estabelecidas. Deste modo, o professor ao 

reconhecer o universo cultural dos alunos, tem possibilidade 

de criar instrumentos para a verificação dos conhecimentos 

e habilidades pretéritos (p.14). 

Nesse sentido, a questão da memória será importante para o entendimento 

e o estabelecimento desse processo, seja no sentido de resgatá-la, num primeiro 

momento, seja com o fim de associá-la e relacioná-la com o grande acontecimento 

histórico, percebendo assim tanto o particular quanto o coletivo e o modo como 

esses fatores são dispostos socialmente, no nível local, nacional ou internacional: 

A memória é um meio de afirmação dos que foram 

‘excluídos’ do fazer História. Por meio dela, declaram-se 

sujeitos e não só agentes do trabalho, peças da máquina, 

instrumentos da produção. Sujeitos de suas idéias e de suas 

lembranças. Por meio da memória dão ao pequeno fato a 

dimensão do acontecimento (Martins, 1992, p.19). 

A memória caracteriza-se por ser “indispensável na constituição de um 

indivíduo. Embora se efetive de forma subjetiva, o movimento ou o trabalho da 

memória se utiliza, em alguns momentos, de objetos concretos para seu 

sustentáculo. É a partir destes objetos que toda uma experiência retorna, é 

construída e reconstruída, indicando ao agente o sentido que ele mesmo havia 

atribuído em algum momento àquele objeto” (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, 

p.49). Assim, entendo memória como “a ligação pessoal a um passado, a 

apropriação de um tempo significante. Tempo real porque subjetivo, coletivo e 

social que pode também ser cosmogônico, teológico, cultural e ideológico. É 

preciso perceber em quê e por quê a história, memória da elite antiga, cristalizada 
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no programa, já não pode ser memória para os alunos do presente” (H. Ciampi, In: 

Bresciani et ali, p.261). A história local, diante disso, se posiciona como um 

instrumento a favor da formação do indivíduo, já que permite a ele construir a 

compreensão dos processos históricos e, paralelamente, a possibilidade da 

transformação de sua condição de existência, desde que trabalhada de forma 

orgânica e autônoma na prática escolar. Ela é capaz de expressar a vida do 

indivíduo ou do grupo a partir de determinada localidade fora do controle da 

História oficial, guardando a possibilidade do encontro do indivíduo consigo 

mesmo e com a história que o constitui, ajudando-o a esclarecer as razões de sua 

materialidade e formar a consciência histórica coletiva, no dizer de Marc Bloch 

(p.15). 

Para que este processo se realize, compreendo a cidade como o espaço de 

sua efetivação, a grande referência onde se situa a história local: 

De forma ideal, ela deveria ser o local onde o cidadão se 

realizasse enquanto tal. O cenário da efetivação de direitos 

e deveres. A cidade como um todo, em sua totalidade 

deveria ser o lugar do cidadão, onde o cidadão se 

reconhecesse como tal. Os sinais da cidadania, logo, da 

igualdade de condições, de acessos, de direitos e deveres 

comuns a todos, deveriam estar inscritos por toda a parte, 

serem reconhecidos em todos os pontos, celebrados. Neste 

sentido, haveria uma identidade entre cidadão e cidade, 

local de efetivação das práticas cidadãs. A cidade 

pertenceria ao cidadão como o cidadão pertence à cidade 

(M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.45). 

Esta concepção pressupõe a presença do aluno considerando seu 

envolvimento direto na atividade pedagógica a ser desenvolvida, bem como a 

percepção daquilo que o constitui enquanto ser social, pleno de historicidade, de 

elementos que dizem respeito à sua identidade e que devem ser apreendidos pela 

escola e onde esteja presente o “interesse pelo ‘resgate’ de sua memória, como 

instrumento de luta e afirmação de sua identidade étnica e cultural” (R. Oriá, In: 

Bittencourt, p.129). Mas para tanto, uma prática educativa com esse contorno 
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“será tão mais eficaz quanto, possibilitando aos educandos o acesso a 

conhecimentos fundamentais ao campo em que se formam os desafie a construir 

uma compreensão crítica de sua presença no mundo” (Freire, 2000b, p.92). Uma 

escola bem sucedida dentro desta prática renovadora e valorizadora de seu aluno 

“implica em que o professor tenha uma outra formação, que contemple uma 

reflexão mais abrangente do seu papel de educador e da abertura do espaço 

escolar para a atuação e colaboração da sociedade” (H. Ciampi, In: Bresciani et 

ali, p.263), onde ele “parte dos conhecimentos que as crianças já dominam e vai 

acrescentando a eles novos conhecimentos a partir dos interesses das crianças e 

de sua própria capacidade de criar nelas novos interesses, de acordo com o que 

lhe parece importante ser aprendido” (Garcia, p.47). 

Quero frisar, tendo em vista o que foi exposto até aqui, o quanto considero 

o processo educacional como possibilidade de transformação (uma “educação 

crítica, desveladora” – Freire, 1995, p.58) e o quanto a ação educativa do 

professor é um elemento crucial em sua condução, a fim de negar uma prática 

pedagógica estritamente burocrática e desvinculada do sujeito histórico que foge 

da relação dialógica, considerada por mim instrumento fundamental da prática 

educativa defendida por este estudo: 

A priorização da “relação dialógica” no ensino que permite o 

respeito à cultura do aluno, à valorização do conhecimento 

que o educando traz, enfim, um trabalho a partir da visão do 

mundo do educando é sem dúvida um dos eixos 

fundamentais sobre os quais deve se apoiar a prática 

pedagógica de professoras e professores (Freire, 2000a, 

p.82). 

Só assim, a partir da percepção do outro, da “história como possibilidade” 

(Freire, 2000b, p.93) e da organização de mecanismos que viabilizem a 

manifestação local – concebida coletivamente – e considerando as necessidades 

sociais e os direitos das pessoas dentro de uma ótica estrutural democrática, 

acredito ser possível responder de modo efetivo a seguinte indagação: 
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Mas como aprender a viver juntos nesta “aldeia global”, se 

não somos capazes de viver nas comunidades naturais a 

que pertencemos: nação, região, cidade, aldeia, vizinhança? 

A questão central da democracia é saber se queremos, se 

podemos participar na vida em comunidade (Delors, p.14). 

Sabemos que a sociedade brasileira ainda está exercitando o seu fazer 

democrático, portanto, em seu aspecto representativo, precisamos aprimorar e 

muito nossa capacidade de nos fazer ouvir e nos fazer presentes socialmente. “Na 

realidade, é o conjunto do processo de tomada de decisão que precisa ser 

democratizado, aproximado da população, com uma revisão profunda da 

hierarquia de competências. Precisamos de um intenso esforço de abertura de 

espaços, de autonomia local” (Dowbor, 1999, p. 36). E é aí, na estruturação e no 

exercício dessa tarefa, que localizo o potencial gerador da escola como o lugar da 

abertura de espaços, do exercício apropriador de significados e de práticas 

efetivas, assegurando aos sujeitos competência política e histórica do seu estar no 

mundo, contribuindo para o “desenvolvimento da mentalidade democrática”, no 

dizer de Paulo Freire (2000b, p.37). Isto porque, como sinaliza Gaudêncio Frigotto, 

entendo “o espaço educativo como um locus importante da luta e construção da 

democracia substantiva” (In: Gentili & Silva, p.34). 

De minha parte fica ainda a indagação sobre a dimensão a ser 

desenvolvida num trabalho voltado para a história do aluno e de sua comunidade, 

no âmbito escolar, considerando aí os elementos da história de todos os sujeitos 

participantes, e o alcance do objetivo maior da educação que é gerar a 

transformação dos indivíduos em sujeitos sociais plenos, ultrapassando os limites 

de uma pedagogia meramente reprodutiva e repetidora de conteúdos vazios de 

significado e de historicidade, uma concepção de ensino alheia à identidade dos 

indivíduos. 

Oponho-me, dentro dessa visão, à razão positivista que perde o senso 

crítico, reduzindo o mundo e suas intrincadas relações apenas a um jogo de 

aparência e determinismo, o que, infelizmente, ainda hoje em dia marca 

profundamente a educação – “a lógica do pensamento positivista (embora de 
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formas variadas) representa o principal ímpeto teórico que atualmente molda a 

teoria e a prática educacional” (Giroux, p.29). Como contraponto, ressalto o papel 

do professor em todo esse processo de aprendizagem e de conscientização, 

destacando a importância de que ele perceba a necessidade de sua prática ser 

construída juntamente a uma base teórica (intelectual) intensa e sólida5, 

constituindo-se como elemento de sua formação e, conseqüentemente, de sua 

ação, já que “o trabalho intelectual rigoroso é valorizado (...) pela sua capacidade 

de fazer diferença em nossa forma de entender e agir vigorosamente no mundo 

social em que vivemos” (Apple & Beane, p.152). A partir daí seria possível “a 

compreensão teórica da educação como ato político, da educação como processo 

de conhecimento, da educação democrática fundando-se no respeito ao 

educando, à sua linguagem, à sua identidade cultural de classe, da explicação 

teórica da defesa da educação que desoculta, que desvela, que desafia” (Freire, 

2000a, p.60). 

Por isso a preocupação em destacar a presença do professor como “ser” 

vital nesse fazer histórico, mostrando suas percepções, dificuldades e 

necessidades, a fim de indicar alternativas para que sua prática se efetive de 

maneira plena e autônoma, pois compreendo que “é necessário muito trabalho e 

talento para se estabelecer uma nova tradição e para que nos afastemos das 

evidências estabelecidas” (Torres, p.30). Considero a perspectiva de que não só é 

possível como primordial que se trabalhe com a noção de história local na prática 

escolar, pois por meio dessa metodologia é que se possibilitará a formação de 

sujeitos conscientes e agentes de seu estar no mundo. E mais: seres em 

permanente interação com seus semelhantes, por estarem lúcidos da noção do 

outro como seu mediador e seu parceiro histórico, habitante da mesma realidade e 

presente nos mesmos processos político-sociais. Cabe então ao professor o 

trabalho árduo de estabelecer em si mesmo a noção do fazer histórico e do 

acontecimento ao longo do tempo6, matéria-prima da indagação e do 

                                                 
5 “seu valor real (da teoria) reside em sua capacidade de estabelecer possibilidades de pensamento reflexivo 
por parte daqueles que a utilizam: no caso dos professores, torna-se inestimável como um instrumento de 
crítica e de compreensão” (Giroux, p.38). 
6 “A história é a ciência do tempo” (Le Goff, 1996, p.52). 
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questionamento, cheios de uma instigante curiosidade, sem os quais nenhuma 

sociedade livre e democrática pode vir a se constituir – “educar a curiosidade. (...) 

Só uma educação da pergunta aguça, estimula e reforça a curiosidade. (...) 

Perguntar e responder são caminhos constitutivos da curiosidade” (Freire, 1995, 

p.19). 

Há, portanto, primordialmente a urgência de desvelar aspectos na formação 

e na prática de professoras da rede municipal de ensino de Osasco, a fim de 

averiguar como refletem “sobre os seus percursos profissionais, sobre o modo 

como sentem a articulação entre o pessoal e o profissional, sobre a forma como 

foram evoluindo ao longo da sua carreira” (Nóvoa, p.10) e como esses processos 

contribuem e/ou se apresentam em seu trabalho com a história local, 

considerando ainda que: 

Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma 

maneira de a compreender em toda a sua complexidade 

humana e científica. É que ser professor obriga a opções 

constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a 

nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa 

maneira de ensinar a nossa maneira de ser (Nóvoa, p.10). 

Quanto à escolha do município de Osasco como cenário desta pesquisa, 

isto se deve à sua potencialidade, porque tem em sua história e constituição uma 

série de acontecimentos ricos e intensos: variado fluxo migratório, diversidade de 

culturas, forte processo industrial e uma conseqüente presença de movimentos 

sindicais e operários, palco de experiência educacional ímpar – que foi a 

alfabetização de adultos a partir da metodologia de Paulo Freire, o único caso no 

Estado de São Paulo no período anterior ao golpe de 64 – e intenso movimento 

político – notadamente dominado, desde sua constituição enquanto município, 

quase que exclusivamente por um mesmo grupo. Enfim, todo seu processo 

histórico apresenta inúmeros movimentos e agentes, diversificando sua formação 

e possibilitando variadas interpretações, num espaço onde grupos poderosos, 

donos do poder político e econômico, contrapõem-se a movimentos populares 

organizados e atuantes, gerando uma riqueza de acontecimentos políticos, sociais 
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e culturais. Ainda dentro do município me chamou a atenção a forma como a 

orientação pedagógico-curricular de seu sistema de ensino é levada a cabo, com 

uma evidente falta de liberdade e autonomia, com professores e equipe 

pedagógica e administrativa sofrendo desmandos e um controle excessivo de 

suas ações, dificultando a elaboração de questionamentos quanto à sua estrutura, 

procedimento e validade. Em Osasco o grupo de professores é muito pressionado, 

não sendo estimulado à autonomia nem à livre iniciativa, o que me leva a crer ser 

importante constatar a luta que alguns de seus membros vêm desenvolvendo, fato 

que se revela como uma prática questionadora da realidade e afirmadora do 

aluno, enquanto sujeito pleno de direitos e de historicidade. Há, portanto, 

elementos interessantes a alimentar a História e a interpretação da história local 

por todos aqueles que fazem parte desse processo, acarretando farto material 

pedagógico passível de utilização na prática escolar, se esta se mostrar atenta e 

aberta o suficiente, permitindo ao professor sua exploração consciente e 

permanentemente renovada, atendendo àquilo que no dizer de Regina Leite 

Garcia compete ao professor: “atuar sempre na perspectiva do crescimento do 

educando para que ultrapasse os seus limites, que serão vistos sempre como 

provisórios” (p.30). 

A fim de dar conta de suas intenções, esta pesquisa baseia seu 

procedimento metodológico em uma discussão bibliográfica voltada à questão da 

História e da formação do educador, recorrendo ainda a um levantamento de 

fontes baseado em um questionário e uma entrevista respondidos por professoras 

da rede de ensino de Osasco, bem como de normas do sistema de ensino, com o 

fim de responder aos seguintes questionamentos: Que percepção professoras da 

escola pública têm a respeito da história local em seu trabalho com alunos? Que 

aspectos da história de vida de professoras são responsáveis por posturas e 

práticas apropriadas para trabalhar com a história local? 

Quero destacar que utilizo em meu estudo o disposto nas normas legais 

como referência por entender que, apesar de sua incompletude na satisfação das 

necessidades sociais, fixam, ao mesmo tempo, parâmetros importantes que 

orientam a ação docente bem como pautam sua responsabilidade dentro da 
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organização escolar. Em alguns casos, são estas indicações as únicas referências 

concretas que temos diante de uma ordem tão desequilibrada e caótica, restando-

nos, após conhecer-lhes as disposições, construir uma prática que, aí sim, 

materializem-nas de fato. Além disso, é corriqueiro que muitos desconheçam seus 

direitos e as orientações estruturais mais gerais, permitindo com isso que sistemas 

públicos atuem de forma tão contrária aos direitos daqueles por quem deveriam 

zelar. O entendimento da norma, enquanto instrumento orientador, é uma prática 

que deveria se consolidar a fim de permitir e facilitar sua eficácia, permitindo, por 

outro lado, seu aperfeiçoamento, já que passaria a ser analisada e criticada. 

Quanto à sua organização, o texto será dividido em quatro capítulos e mais 

as considerações finais, sendo o primeiro sobre a questão do referencial teórico, 

apresentando tanto a noção de escola como de democracia, de História e história 

local. O segundo apresentará um painel da própria história de Osasco, situando o 

leitor na temática que servirá como pano de fundo para todo o estudo. O terceiro 

tratará dos procedimentos da pesquisa, situando o modo como ela ocorreu. O 

último será reservado à análise dos questionários e das entrevistas junto a 

professoras da rede municipal de Osasco, referentes ao seu trabalho com relação 

à história local, seus procedimentos, problemas e particularidades. Por fim, nas 

considerações finais, será apresentada nossa posição em relação ao que foi 

processado ao longo de todo este estudo, bem como o levantamento de 

indicações sobre a orientação para a formação de professores e seu trabalho 

docente com a história local. 

Com isso viso suscitar uma reflexão sobre a importância e o papel do 

professor no âmbito escolar, notadamente referente ao trabalho com a história 

local, objetivando, com isso, contribuir com o seu aperfeiçoamento no que diz 

respeito à sua formação e luta profissional, situadas que estão num município 

ainda muito novo (com pouco mais de 40 anos de emancipação), mas que, apesar 

de sua importância política e econômica dentro da região metropolitana de São 

Paulo, ainda carece de ver atendida uma série de demandas e aprimoramentos 

sociais a serem conquistados, especialmente no setor educacional, que se 
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estrutura de um modo autoritário e pouco atento às particularidades tanto de seu 

alunado como de seu professorado. 
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1. O REFERENCIAL TEÓRICO PARA A PESQUISA 

 

A recuperação desse cotidiano, dessa história local torna-se possível pelo resgate da memória 

diretamente ligada à relação dominado/dominador. Esta relação supõe a necessidade de 

constituição pelo dominado, de uma idéia própria sobre si mesmo, abrindo a possibilidade para o 

novo, para a mudança. Aquele que vê seu mundo agredido pela ação do outro, que vê seu modo 

de vida sendo questionado em uma tentativa aniquiladora de desenraizamento, sente que é 

preciso lutar contra o esquecimento, pois, ao fazer isto busca sua própria sobrevivência enquanto 

grupo portador de uma cultura que se quer silenciar.7 

 

 

 

Escola e democracia: bases de uma atuação docente 

Em um momento em que as políticas públicas se preocupam tanto com os 

rumos da educação, bem como com sua base curricular, visando alcançar o tão 

almejado desenvolvimento nacional, e quando vemos inúmeras colocações e 

discursos que a usam como solução de todos os problemas sociais, é 

imprescindível averiguarmos as possibilidades concretas da execução de uma 

ação educativa que não seja mera reprodução de orientações macroestruturais – 

“uma boa parte das iniciativas de reforma atuais é justificada parcialmente por um 

desejo de fortalecer as conexões entre a educação e o projeto mais amplo de 

‘atender às necessidades da economia’” (Apple, 2000, p.35). 

Em contrapartida, considerando que “os princípios de justiça social devem 

articular uma noção de comunidade” (Torres, p.130), a fim de estabelecermos uma 

ordem social mais igualitária e equilibrada, a escola se apresenta como uma 

referência necessária na estruturação desse ordenamento, já que é espaço 

primordial para o exercício de seu fundamento: o espírito democrático. Isto se 

torna mais premente visto que “a voz da democracia, da participação e da 

igualdade está sendo emudecida. Esta voz mais democrática está ainda viva, é 

claro, mas é mais difícil ouvi-la em meio à maquinaria da mecanização da 

                                                 
7 Maria Cecília MARTINEZ, Ação governamental e a resistência camponesa no Vale do Ribeira 1968-1986, p.8. 
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educação” (Apple, 1995, p.24), o que – necessário ressaltar – não elimina “a 

importância de se continuar a história da luta pela democracia em nossas 

instituições educacionais” (Ibid., p.194), mais ainda por nos encontrarmos em 

“uma época em que a ambição e o lucro estão agora substituindo a idéia do bem 

comum” (Ibid., p.195). A democracia é “uma idéia meio esquecida que devia dirigir 

as metas e programas de nossas escolas públicas” (Apple & Beane, p.11), 

fazendo com que se tornem “lugares cheios de vitalidade e força para aqueles que 

as freqüentam” (Ibid.), de modo concreto, pois como nos coloca Paulo Freire: 

(...) necessidade que temos (...) de insistir, tanto quanto 

possamos, em práticas de natureza democrática. Práticas 

em que aprendamos a lidar com a tensão entre autoridade e 

liberdade, de que não se pode escapar a não ser com 

prejuízos para a democracia. Temos que superar a nossa 

ambigüidade em face das tensas relações entre autoridade 

e liberdade. Quanto mais autenticamente vivo essa tensão, 

tanto mais menos temo a liberdade e menos nego a 

autoridade necessária (2000a, p.133). 

A experiência democrática, portanto, não basta ser apenas entendida 

conceitualmente, mas, principalmente, vivida: “Se as pessoas quiserem assegurar 

e manter um modo de vida democrático, precisam de oportunidades para 

descobrir o que significa esse modo de vida e como pode ser vivenciado” (J. 

Dewey, apud Apple & Beane, p.17). Para que este processo se desenvolva, são 

necessários espaços comprometidos com seu exercício e sua vivência, espaços 

como a escola pode ser, um lugar onde “educadores e educadoras realmente 

tocados ou já comprometidos com o sonho democrático discutam com as 

crianças, seus alunos, em torno de quão difícil mas, ao mesmo tempo, necessário 

e bonito, é fazer democracia” (Freire, 2000a, p.124). 

Dentro deste contexto é que este estudo buscou levantar dados e 

informações sobre a postura e a própria formação do educador no 

desenvolvimento de sua prática docente – formação esta “a que não falte 

sobretudo o gosto das práticas democráticas, entre as quais a de que resulte a 
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ingerência crescente dos educandos e de suas famílias nos destinos da escola” 

(Freire, 1992, p.23). Com isso, posiciono-me claramente em desencontro com o 

modo como o ensino está sendo enfatizado atualmente – “Pouca coisa é deixada 

para a decisão do/a professor/a, à medida em que o estado controla cada vez 

mais os tipos de conhecimento que devem ser ensinados, os resultados e 

objetivos desse ensino e a maneira segundo a qual este deve ser conduzido” 

(Apple, 1995, p.82). Entendo aqui o ato de ensinar do seguinte modo: 

Ensinar é assim a forma que toma o ato de conhecimento 

que o(a) professor(a) necessariamente faz na busca de 

saber o que ensina para provocar nos alunos seu ato de 

conhecimento também. Por isso, ensinar é um ato criador, 

um ato crítico e não mecânico. A curiosidade do(a) 

professor(a) e dos alunos, em ação, se encontra na base do 

ensinar-aprender (Freire, 1992, p.81). 

Os educadores são a base de um trabalho que se pretende democrático, 

situado no ambiente e na prática escolar: “as escolas democráticas não podem 

existir sem a liderança dos educadores que proporcionam aos alunos as 

experiências de aprendizagem que promovem a forma democrática de viver” (C. 

Patterson, In: Apple & Beane, p.8) – lembrando que “os educadores de uma 

sociedade democrática têm a obrigação de ajudar os jovens a procurar ampliar 

seu leque de idéias e a expressar as que já tiveram” (Apple & Beane, p.26). 

Dentro das condições atuais de desqualificação da educação e, 

principalmente, do próprio educador, há que se “recolocar os professores no 

centro dos debates educativos e das problemáticas da investigação” (Nóvoa, 

p.15), ou seja, estabelecer uma política de “valorização e de formação inicial e 

continuada do professor” (Parecer CEB/CNE n°3/97, p.133) a fim de se reforçarem 

práticas renovadoras e críticas que permitam a construção de uma sociedade 

efetivamente democrática, onde “nenhum indivíduo ou grupo de interesse pode 

reivindicar a propriedade exclusiva do saber e dos significados possíveis” (Apple & 

Beane, p.29). 
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É aqui que destaco como instrumento importante na construção da ação 

educativa do professor o trabalho com a história local, tendo em vista que, 

segundo Le Goff, deveríamos “reivindicar com força a necessidade da presença 

do saber histórico em toda a ação científica ou em toda a práxis” (p.144). Pois 

será com ela que conseguiremos estabelecer o vínculo com o coletivo e deste 

com o social – é o conhecimento histórico que permite a vinculação do indivíduo 

com as questões de seu tempo e de seu contexto, possibilitando que discuta sua 

realidade. Le Goff nos apresenta ainda, de forma sintética e ao mesmo tempo 

intensa, duas definições, que considero bastante ilustrativas, sobre a presença e a 

importância da História na vida humana: “A história fez-se (...) com tudo o que, 

sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, o exprime, torna significante a 

sua presença, atividade, gostos e maneiras de ser” (L. Febvre, apud Le Goff, 

p.107); “A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o 

homem diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca pode e deve informar-

nos sobre ele” (M. Bloch, apud Le Goff, p.107). 

Diante disso, tendo por perspectiva uma educação desveladora, fica claro 

percebermo-nos como agentes da História, tanto constituídos como constituidores 

de seus processos, numa dinâmica incessante que nos pede consciência e 

discernimento: 

A história-acontecimento é a história do homem, visto como 

um ser social, vivendo em sociedade. É a história do 

processo de transformação das sociedades humanas, desde 

o seu aparecimento na terra até os dias em que estamos 

vivendo. Desde o início, portanto, pode-se tirar uma 

conclusão fundamental: quer saibamos ou não, quer 

aceitemos ou não, somos parte da história e temos então 

todos, desde que nascemos, uma ação concreta a 

desempenhar nela (Borges, p.45). 

Dentro desta constatação é importante notarmos a necessidade de um 

eficiente trabalho relacionado ao ensino de História, que permita ao aluno situar-se 

em seu contexto social, entendendo os processos históricos de modo dinâmico e 
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relacionados com sua própria existência, bem ao encontro do que diz Paulo Freire 

quando trata desse tema: 

... o saber da História como possibilidade e não como 

determinação. O mundo não é. O mundo está sendo. Como 

subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na 

objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu 

papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre 

mas também o de quem intervém como sujeito de 

ocorrências. Não sou apenas objeto da História mas seu 

sujeito igualmente. No mundo da História, da cultura, da 

política, constato não para me adaptar mas para mudar 

(Freire, 2000b, p.79). 

Tendo em vista esta ampla e profunda visão do fazer e conceber a História, 

fica evidente o problema que é ter sistemas de ensino que não oferecem 

condições nem garantias para que ela se efetive. Caso não haja uma eficiente e 

planejada programação curricular voltada para este tema, corremos o risco de 

encontrar uma versão preconcebida e unilateral do conteúdo histórico, negando as 

orientações básicas sobre o assunto: 

O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz 

para a Educação Nacional, no sentido do reconhecimento 

das diversidades e peculiaridades básicas (Parecer CNE/ 

CEB n°4/98, p.252). 

Como pude constatar, em Osasco a rede de ensino pauta seu trabalho 

educativo em uma determinada visão histórica, ligada aos grupos dominantes, que 

é transmitida sem questionamento à coletividade. Não há, por parte do sistema 

oficial de ensino, qualquer consideração quanto à história local que não seja 

aquela que ele defenda, desconsiderando o que ela tem de diversidade e 

pluralidade, infligindo com isso todo um preconceito institucionalizado. Não se 

pode aceitar a reprodução de apenas uma determinada visão histórica, aquela que 

contemple os grupos hegemônicos que, por sua vez, a impõem ao restante da 

coletividade; ao contrário: “um currículo democrático propõe aos jovens que 
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abandonem o papel passivo de consumidores do saber e assumam o papel ativo 

de ‘elaboradores de significados’“ (Apple & Beane, p.29). Hoje é de extrema 

importância que se discutam as diferenças entre os sujeitos, suas particularidades 

e a questão da alteridade, levando-se em conta que, sem isso, não será possível 

alcançar uma verdadeira ordem democrática: 

Os governos, o sistema econômico, as escolas, tudo na 

sociedade, não se destina ao benefício das minorias 

privilegiadas. Nós podemos cuidar de nós mesmos. É para o 

benefício da grande maioria das pessoas, que não são 

particularmente inteligentes ou interessantes (a menos que, 

naturalmente, nos apaixonemos por uma delas), não têm um 

grau elevado de instrução, não são prósperas ou realmente 

fadadas ao sucesso, não são nada de muito especial. É para 

as pessoas que, ao longo da história, fora de seu bairro, 

apenas têm entrado para a história como indivíduos nos 

registros de nascimento, casamento e morte. Toda 

sociedade na qual valha a pena viver é uma sociedade que 

se destina a elas, e não aos ricos, inteligentes e 

excepcionais, embora toda sociedade em que valha a pena 

viver deva garantir espaço e propósito para tais minorias. 

Mas o mundo não é feito para o nosso benefício pessoal, e 

tampouco estamos no mundo para nosso benefício pessoal. 

Um mundo que afirme ser esse seu propósito não é bom e 

não deve ser duradouro (Hobsbawm, 1998, p.21). 

Não podemos esquecer que a maior parte da sociedade fica aprisionada, 

contida, nos limites sufocantes de uma História exclusivista, voltada a uns poucos, 

à preservação e à sustentação de uma versão condicionada dos fatos e do 

passado social, constituidor, por sua vez, de uma memória limitada e 

empobrecida, incapaz de contribuir para o surgimento de uma percepção crítica e 

inventiva da vida, visto que associada a: 

... uma política do conhecimento oficial, uma política que 

traduz o conflito entre o que alguns consideram 
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simplesmente como descrições neutras do mundo e o que 

outros vêem como concepções de elite que dão poder a 

alguns grupos enquanto o tiram de outros (Apple, 2000, 

p.54). 

Sem a noção daquilo que os constitui enquanto sujeitos históricos, os 

indivíduos perdem a consciência8 de sua própria concretude e, 

conseqüentemente, de sua ação na sociedade. Por tais razões, é urgente, através 

de uma ação educativa consciente, considerando “o potencial democratizante da 

escola” (IDEM, 1995, p.190), gerar um olhar crítico sobre esta História 

hegemônica9 com o intuito de estimular a crítica do próprio aluno e sua possível 

interferência no mundo, posto que é imprescindível “conhecer a sua própria 

realidade. Participar da produção deste conhecimento e tomar posse dele. 

Aprender a escrever a sua história de classe. Aprender a reescrever a História 

através da sua história” (Brandão, 1985, p.11). 

Considerando as colocações apresentadas acima e tendo em vista os 

questionamentos levantados por esta pesquisa, é de fundamental importância 

averiguar a posição do professor dentro da problemática da construção de uma 

prática educativa realmente transformadora, tendo como eixo central o ensino da 

história local. Trata-se de localizar, inclusive, como compreende e situa-se diante 

das exigências procedimentais e quais são os elementos marcantes de sua 

própria formação (considerada aqui como “um processo permanente, dialético e 

multiforme” – G. Pineau, In: Nóvoa & Finger, p.76), a fim de desenvolver um 

trabalho educacional efetivo com relação à história local no currículo escolar, visto 

que “pertence à própria natureza da ciência histórica, estar estritamente ligada à 

história vivida, de que faz parte” (Le Goff, p.146), ao mesmo tempo que o 

posiciona como o centro desencadeador do trabalho educativo: 

Colocando seu ofício de mestre no centro da reflexão teórica 

e das políticas educativas. Colocando os conteúdos e os 

métodos, a gestão e a escola como mediadores desta 

                                                 
8 “Exatamente porque nos tornamos seres humanos, fazedores de coisas, transformadores, contempladores, 
falantes, sociais, terminamos por nos tornar necessariamente produtores de saber” (Freire, 2000a, p.112). 
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relação pessoal e social. Como meios. Deixando de ver os 

professores(as) como recursos e recuperando sua condição 

de sujeitos da ação educativa junto com os educandos 

(Arroyo, p.10). 

O professor e sua formação profissional bem como as condições estruturais 

que lhe são oferecidas são aspectos fundamentais na consecução de objetivos 

para uma prática transformadora por meio da ação educativa aqui proposta, tendo 

em vista que “dificilmente poderemos pretender interferir na formação dos outros, 

sem antes termos procurado compreender o nosso próprio processo de formação” 

(Nóvoa & Finger, p.14). Trabalho com a perspectiva de localizar as incoerências 

de um sistema que, apesar de apontar para certa visão educacional – voltada à 

identidade e aos direitos do educando –, nega-se a efetivar uma política que de 

fato atenda a esses interesses político-educacionais, tanto em relação ao 

educando quanto ao professor, o qual, por sua vez, não pode deixar de perceber 

que “um dos aspectos mais cruciais da política é a luta para definir a realidade 

social e interpretar as aspirações e necessidades básicas das pessoas” (Apple, 

2000, p.51), ainda que consciente de que “o compromisso com um currículo e 

ensino próximos dos conceitos de sociedade democrática, são igualmente difíceis” 

(M. Haberman, apud M. L. Holly, In: Nóvoa, p.85). 

 

História e história local 

Como já foi afirmado anteriormente, parto do entendimento “de quão 

importante é a educação para a manutenção do indivíduo e da comunidade” 

(Apple, p.10) e de que a escola é um espaço de construção de relações e de 

conhecimentos, um local de referência social onde, por conseguinte, deverão ser 

estabelecidas conexões entre a realidade e os indivíduos: 

... educação não é sinônimo de transferência de 

conhecimento pela simples razão de que não existe um 

saber feito e acabado, suscetível de ser captado e 

                                                                                                                                                     
9 “O conceito de hegemonia refere-se a um processo no qual grupos dominantes da sociedade se juntam 
formando um bloco e impõem sua liderança sobre grupos subordinados” (Apple, 2000, p.43). 
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compreendido pelo educador e, em seguida, depositado nos 

educandos. O saber não é uma simples cópia ou descrição 

de uma realidade estática. A realidade deve ser decifrada e 

reinventada a cada momento. Nesse sentido, a verdadeira 

educação é um ato dinâmico e permanente de 

conhecimento centrado na descoberta, análise e 

transformação da realidade pelos que a vivem (P. Freire, In: 

Brandão, p.19). 

Portanto não há como fugir do entendimento da noção de currículo como 

algo orientado pela própria existência do aluno: trata-se das suas expressões, 

características, particularidades, pois “a compreensão do currículo abarca a vida 

mesma da escola, o que nela se faz ou não se faz, as relações entre todos e todas 

as que fazem a escola. Abarca a força da ideologia e sua representação não só 

enquanto idéias mas como prática concreta” (Freire, 2000a, p.123). 

Neste sentido a noção de uma nova formulação para o estudo da História, 

centrada nos aspectos constitutivos do próprio aluno, mostra-se bastante valiosa, 

visto ser ela um elemento primordial na formação dos indivíduos (“um elemento 

essencial desta identidade individual e coletiva” – Le Goff, p.138), seja 

considerando aí sua subjetividade e identidade, seja situando-os socialmente no 

plano coletivo e comunitário. Cada um de nós é marcado pela condição inexorável 

de sempre estar se constituindo, estamos sempre em processo de realização, 

num contínuo estar no mundo, tendo o passado como um referencial a nos 

marcar: 

A questão fundamental não está em que o passado passe 

ou não passe, mas na maneira crítica, desperta, com que 

entendemos a presença do passado em procedimentos do 

presente. Nesse sentido, o estudo do passado traz à 

memória de nosso corpo consciente a razão de ser de 

muitos dos procedimentos do presente e nos pode ajudar, a 

partir da compreensão do passado, a superar marcas suas 

(Freire, 2000b, p.75). 



 32

O passado nos dá a dimensão de nosso próprio estar no mundo – “se o 

passado conta, é pelo que significa para nós” (Chesneaux, p.22), já que possibilita 

nos revermos e nos orientarmos diante dos acontecimentos, gerando, assim, 

inúmeras possibilidades enquanto decisão e resposta à nossa presença no 

mundo: 

Na compreensão da História como possibilidade, o amanhã 

é problemático. Para que ele venha é preciso que o 

construamos mediante a transformação do hoje. (...) é 

preciso reinventar o mundo. A educação é indispensável 

nessa reinvenção. Assumirmo-nos como sujeitos e objetos 

da História nos torna seres da decisão, da ruptura. Seres 

éticos (Freire, 1995, p.40). 

Devido à História apresentar uma enorme importância para o processo 

educativo, é necessário que elaboremos uma clara visão e entendimento de seu 

processo10. A formação do educador deve contar, obrigatoriamente, com sua 

aprendizagem, a fim de que ele tenha inclusive elementos para se indagar, 

questionar e avaliar enquanto ser social e político, construtor de conhecimento e 

problematizador de ações reflexivas junto a seus alunos, visto que: 

As escolas deverão explicitar, em suas propostas 

curriculares, processos de ensino voltados para as relações 

com sua comunidade local, regional e planetária, visando à 

interação entre a Educação Fundamental e a Vida Cidadã; 

os alunos, ao aprender os conhecimentos e valores da Base 

Nacional Comum e da Parte Diversificada, estarão também 

constituindo suas identidades como cidadãos em processo, 

capazes de ser protagonistas de ações responsáveis, 

solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas 

famílias e às comunidades (Parecer CNE/CEB n°4/98, 

p.258). 

                                                 
10 “(História) É um esforço para um melhor conhecer: por conseguinte, uma coisa em movimento” (Bloch, 
p.80). 
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Sem os elementos que o estudo histórico propicia, incluindo aí a 

capacidade de compreensão dos acontecimentos sociais e a própria percepção da 

identidade dos alunos e de suas comunidades, a construção de uma escola e de 

uma sociedade democráticas, atendendo às realidades locais, será difícil de ser 

atingida11. E será aí, a partir de sua dimensão local, que o fenômeno histórico 

poderá se mostrar de modo mais vivo e coletivo, pois segundo Lucien Febvre a 

História “é a necessidade que cada grupo humano experimenta, a cada momento 

de sua evolução, de buscar e questionar, no passado, os fatos, os 

acontecimentos, as tendências que preparam o tempo presente e permitem 

compreendê-lo, que ajudam a vivê-lo” (apud Chesneaux, p.23) – configurando 

assim, no meu entender, a História como uma prática definidora de sentido, já que 

desveladora dos acontecimentos que marcam e constituem o humano, bem como 

orientadora de sua presença e de sua ação no mundo: 

Quando se escreve ou lê história, deve dar-se menos 

importância à sua narração dos fatos em si, que ao que 

precedeu, acompanhou e se seguiu aos acontecimentos; 

porque, se se tirar à história o porquê, o como, a finalidade 

da existência de um ato, ou a sua lógica, o que resta não é 

mais que espetáculo e não pode tornar-se objeto de estudo; 

distrai por momentos, mas não tem aplicação nenhuma no 

futuro... (Políbio, apud Le Goff, p.114). 

A História, apesar de há muito fazer parte da referência humana enquanto 

ciência12, só mais recentemente, do século XIX (“o século fundador da história” – 

J. Le Goff, In: Bloch, p. 20) para cá, assumiu contornos mais nítidos e 

contundentes de uma visão que tem nos sujeitos sua dimensão primeira: 

História é pesquisa, logo, escolha. O seu objectivo não é o 

passado: “Mesmo a ideia de que o passado, mesmo nessa 

qualidade, possa ser objecto de ciência, é absurda.” 

                                                 
11 “O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a Educação Nacional, no sentido do 
reconhecimento das diversidades e peculiaridades básicas” (Parecer CNE/CEB n°4/98, p.252). 
12 “... o período grego-romano do século V ao I a.C., que inventa o ‘discurso histórico’, o conceito de 
testemunho, a lógica da história, e funda a história na verdade” (Le Goff, p.111). 
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O seu objectivo é “o homem”, ou melhor, “os homens”, e 

mais precisamente, “os homens no tempo” (J. Le Goff, In: 

Bloch, p.25). 

Apoderarmo-nos dessa percepção (“a primazia do Homem como assunto 

da História” – J. Le Goff, In: Bloch, p.13) nos faz enxergar a História de modo mais 

concreto, próxima de nossa existência, o que sinaliza que podemos utilizá-la como 

matéria-prima do fazer pedagógico em seu plano local, visto que nos revela o 

aluno como sujeito cheio de significado e presença no mundo, capaz de deixar 

sua marca a partir do momento em que se percebe fazedor desse mesmo mundo, 

de modo particular, inovador e transformador: 

Não haveria cultura nem história sem inovação, sem 

criatividade, sem curiosidade, sem liberdade sendo exercida 

ou sem liberdade pela qual, sendo negada, se luta. Não 

haveria cultura nem história sem risco, assumido ou não, 

quer dizer, risco de que o sujeito que o corre se acha mais 

ou menos consciente. Posso não saber agora que riscos 

corro, mas sei que, como presença no mundo, corro risco. É 

que o risco é um ingrediente necessário à mobilidade sem a 

qual não há cultura nem história. Daí a importância de uma 

educação que, em lugar de procurar negar o risco, estimule 

mulheres e homens a assumi-lo (Freire, 2000b, p.30). 

A dimensão desse estar no mundo é o fundamento de uma prática 

pedagógica que tem na História mais do que uma mera ferramenta didática, já que 

“a ignorância do passado não se limita a prejudicar o conhecimento do presente, 

compromete, no presente, a própria ação” (Bloch, p.27). A educação que tenha a 

História como uma marca de sua própria condição ética e pedagógica incorpora-a 

como elemento necessário “para que o homem se torne agente ativo de seu 

destino” (Martins, 2000, p.11), encontrando ainda, na referência da própria 

localidade onde vive o aluno, um importante elo desencadeador da aprendizagem 

da conscientização de estar e de ser no mundo: 

A localidade dos educandos é o ponto de partida para o 

conhecimento que eles vão criando do mundo. “Seu” mundo, 
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em última análise é a primeira e inevitável face do mundo 

mesmo (Freire, 1992, p.86). 

Será, portanto, na compreensão e no entendimento do espaço e das 

condições que constituem os indivíduos e pleno da certeza de ter o “nível local 

como um importante espaço de luta” (Apple, p.11) que será possível libertarmo-

nos de um fazer histórico como “resultado de uma relação desencontrada entre o 

sujeito e o produto de sua ação, desencontro que se manifesta como se o espaço 

do ‘local’ fosse um e o do ‘geral’ fosse outro” (Martins, 2000, p.147). É nesse 

momento que recuperamos o ideal democrático como uma bandeira de luta social 

a ser incorporada pelos currículos e, por conseguinte, abraçada pela escola que 

se torna um espaço de encontro de construção mesma da História, por ser palco 

de manifestação e de expressão cidadãs13: 

... estou convencido da importância, da urgência da 

democratização da escola pública, da forma permanente de 

seus educadores e educadoras entre quem incluo vigias, 

merendeiras, zeladores. Formação permanente, científica, a 

que não falte sobretudo o gosto das práticas democráticas, 

entre as quais a de que resulte a ingerência crescente dos 

educandos e de suas famílias nos destinos da escola 

(Freire, 1992, p.23). 

Inclusive esta questão está claramente exposta na orientação do sistema 

federal quando diz: “as propostas pedagógicas e os regimentos escolares devem 

considerar, com autonomia e senso de justiça, o princípio da identidade pessoal e 

coletiva de professores, alunos e outros profissionais da escola, como definidor de 

formas de consciência democrática” (Parecer CNE/CEB n°4/98, p.252). A 

educação enquanto aprendizagem democrática constitui-se em um processo de 

formação política, quer dizer, uma educação de um fazer social, um lugar “que 

amplie as possibilidades de todos os alunos e lhes dê confiança para avançarem 

na atualização de suas virtualidades, pois todos têm direito absoluto à cidadania 

                                                 
13 “Cidadania, pode-se dizer, é a condição do cidadão. Aquele que tem direitos e deveres em dado sistema 
político e cuja condição de cidadão o iguala a todos os demais, ao menos no que toca a formalidade de 
direitos e deveres” (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.45). 
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cívica e política plenas” (Garcia, p.44). A prática escolar, a fim de alcançar essa 

tarefa que o ideal democrático lhe confere, deve não só trazer para dentro de seu 

cotidiano pedagógico o entendimento de que isto é possível, como transformá-lo 

em valor permanente, sempre disponível e presente, orientando docentes, 

discentes e todos aqueles que de uma forma ou de outra estejam vinculados a 

esta experiência. 

Relacionando a vivência democrática com o ensino mesmo da História, 

destacando seu aspecto local enquanto valorização e construção do 

conhecimento do próprio aluno e, conseqüentemente, de sua comunidade, e 

considerando ainda que “é na vida cotidiana que a História se desvenda ou se 

oculta” (Martins, 2000, p.13), surge como atributo primordial desse processo a 

memória14 como a marca da percepção dos indivíduos, porque ela “nos fala 

justamente de relações e concepções sociais antigas que não foram registradas 

na documentação escrita. Nem desapareceram” (Ibid., p.146): 

É preciso que entendamos o que são os elementos 

constitutivos da memória dos grupos que conformam a 

cidade e o papel fundamental da existência de relações e 

lugares estabelecidos, garantindo a vida subjetiva e objetiva 

dos grupos (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.51). 

A memória, considerando o que se tem desenvolvido até aqui, adquire uma 

importância significativa enquanto representação de determinado grupo social e 

foge dos encaixes preconcebidos dos livros didáticos e dos currículos 

massificadores, tendo em vista que “um indivíduo sem memória é um ser sem 

significado” (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.50). Antes de se configurar um 

rico e imprescindível conteúdo curricular e pedagógico, a memória é a própria 

matéria orgânica de um fazer educativo que tem a história local como eixo 

norteador, visto que “não é substituto do documento escrito, mas é reveladora de 

realidades que não estão registradas nesse tipo de documento” (Martins, 2000, 

p.143). Ao mesmo tempo, por manter-se independente do jugo da História oficial, 

                                                 
14 “A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um 
conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, 
ou que ele representa como passadas” (Le Goff, p.423). 
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como que transitando em uma outra dimensão, é cobiçada com o fim de constituir-

se em uma forma de dominação: 

... a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante 

na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores 

da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 

desses mecanismos de manipulação da memória coletiva 

(Le Goff, p.426). 

A memória é um patrimônio construído ao longo do tempo15  que dá sentido 

ao passado e orienta nossa consciência, significa “o vínculo a trajetórias, à 

história, ao devir enfim” (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.50), pois por meio 

dela “constituímos nosso passado: recoletamos cenas, reconformamos episódios, 

distinguimos o ontem do hoje, confirmamos termos experimentado um dado 

passado” (J. P. Pinto, In: Projeto História, p.205). Mas, de forma geral, a memória 

de determinados grupos sociais perde seus contornos ao sofrer uma intensa 

desqualificação e desvalorização pela própria sociedade que não reconhece “nos 

homens simples, a condição de protagonistas da História, com o direito claro de 

reivindicar nela lugar e reconhecimento e, sobretudo, participação na definição de 

seus rumos” (Martins, 2000, p.135) relegando-os a viverem “à margem da história 

oficial, da história do poder e dos poderosos, dos que mandam” (Ibid., p.134): “o 

homem comum (e local) com facilidade perde o contato com as possibilidades 

históricas das situações sociais que cria” (Ibid., p.147) – o que nos leva, 

educadores, a questionar e a procurar meios a fim de contribuir com a alteração 

dessa condição: 

... a questão é saber como a História irrompe na vida de 

todo dia e trava aí o embate a que se propõe, o de realizar 

no tempo miúdo da vida cotidiana as conquistas 

fundamentais do gênero humano, aquilo que liberta o 
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homem das múltiplas misérias que o fazem pobre de tudo: 

de condições adequadas de vida, de tempo para si e para os 

seus, de liberdade, de imaginação, de prazer no trabalho, de 

criatividade, de alegria e de festa, de compreensão ativa de 

seu lugar na construção social da realidade (Martins, 2000, 

p.11). 

Nessa hora encontro, ali, na matéria do fazer docente, pedagogicamente 

falando, a perspectiva elucidativa que pode contribuir para estabelecer uma nova 

marca na formação dos educandos: a própria história de vida de cada um deles, 

os acontecimentos de sua comunidade enfeixados na dimensão local e nacional, o 

estar no mundo de um grupo de homens e mulheres sempre ausentes dos 

grandes fluxos históricos mas que tecem suas vidas de modo a se constituírem e 

se fazerem presentes na vida conscientemente – “na verdade, é no jogo das 

tramas de que a vida faz parte que ela – a vida – ganha sentido” (Freire, 1992, 

p.65). 

É preciso salientar mais uma vez que cabe ao professor construir uma 

prática pedagógica que tenha na história local uma referência direta, exigindo, 

portanto, que assuma com o próprio aluno um novo, ou renovado, compromisso e 

uma nova maneira de ser – “é preciso que o(a) educador(a) saiba que o seu ‘aqui’ 

e o seu ‘agora’ são quase sempre o ‘lá’ do educando” (Freire, 1992, p.59). Em seu 

fazer educacional, em sua prática, considero alguns pontos que deveriam ser 

destacados, conforme nos salienta Henry Giroux ao considerá-los como 

preocupações pertinentes à tarefa de professores e professoras: a “preocupação 

com o papel dos professores como intelectuais”, o “crescente reconhecimento da 

importância da pedagogia em outras áreas” e, por fim, o valor de se “desenvolver 

o discurso da ética” (In: Torres, p.122). Entendo tais questões como extremamente 

relevantes e atuais, ajudando-nos a pautar toda e qualquer ação política e/ou 

pedagógica que diga respeito à formação do educador, opondo-se radicalmente à 

apatia que tem marcado a época atual. Mais ainda: consideram o professor como 

um ser autônomo na construção de seu pensamento e, por fim, de suas escolhas 

                                                                                                                                                     
15 “A relação com o passado deve ser cultivada, desde que se exerça uma compreensão do tempo como algo 
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e opções políticas, possibilitando novas bases a uma prática que afirme a 

formação de um educando crítico e indagador do mundo: 

O professor de História pode ensinar ao aluno a adquirir as 

ferramentas de trabalho necessárias; o saber-fazer, o saber-

fazer-bem, lançar os germes do histórico. Ele é o 

responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a 

diversidade dos pontos de vista. Ao professor cabe ensinar o 

aluno a levantar problemas e a reintegrá-los num conjunto 

mais vasto de outros problemas, procurando transformar, 

em cada aula de História, temas em problemáticas (M. A. 

Schmidt, In: Bittencourt, p.57). 

Por fim, há que se criar o próprio entendimento do que venha a ser esta 

história local, considerando que “o regional emerge do local tal qual o nacional 

surge do regional e o continental do nacional como o mundial do continental” 

(Freire, 1999, p.87), já que, com toda certeza, a dimensão local não irá encontrar 

ressonância em manuais, apostilas ou livros didáticos descaracterizados e 

disformes. Isto porque não concebem a real existência de todos os sujeitos 

históricos tendo em vista suas singularidades: 

A história local é a história da particularidade, embora ela se 

determine pelos componentes universais da História, pelos 

processos mais amplos e significativos. Isto é, embora na 

história local raramente sejam visíveis as formas e 

conteúdos dos grandes processos históricos, ela ganha 

sentido por meio deles, quase sempre ocultos e invisíveis. 

(...) A história local é certamente um momento da História, 

mas momento no sentido de expressão particular e 

localizada das contradições históricas. 

(...) 

É no âmbito local que a História é vivida e é onde, pois, tem 

sentido para o sujeito da História (Martins, 2000, p.132). 

                                                                                                                                                     
dinâmico, mas não simplesmente linear e seqüencial” (Parecer CNE/CEB n°4/98, p.256). 
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A partir desse entendimento o conhecimento histórico ganha sua dimensão 

pedagógica desveladora, já que dá ao particular a possibilidade de permitir aos 

educandos se perceberem enquanto seres históricos, pois “o cidadão precisa ver 

no espaço em que vive, mora, transita e trabalha, enfim, no qual existe, o espaço 

da efetivação de suas possibilidades e da sua existência” (M. A. Santana, In: 

Costa & Gondar, p.50). A educação, tenho certeza, após toda a argumentação 

desenvolvida até aqui, é instância de luta e de construção desse processo, em 

prol de uma sociedade mais humana e compartilhada, visto que se revela 

acolhedora das diferenças, da multiplicidade de expressões e de traduções do 

próprio humano: 

... políticas e práticas educacionais foram e são o resultado 

de lutas e compromissos em torno do que consideramos 

legítimo como conhecimento, pedagogia, objetivos e critérios 

para determinar efetividade. De um modo mais abstrato, 

podemos dizer que a educação tem sido uma das principais 

arenas nas quais tem se desenrolado o conflito entre os 

direitos da pessoa (Apple, 2000, p.19). 

Sem incorrer na idealização de que a prática educativa tudo pode e 

consciente de que as lutas a favor da construção de um mundo mais justo e 

humano não são fáceis e nem desprovidas de sacrifício e desgaste, afirmo a 

necessidade imperiosa de uma base intelectual sólida e muito bem fundamentada 

na formação dos educadores: 

Um professor que não leva a sério sua prática docente, que, 

por isso mesmo, não estuda e ensina mal o que mal sabe, 

que não luta para que disponha de condições materiais 

indispensáveis à sua prática docente, se proíbe de concorrer 

para a formação da imprescindível disciplina intelectual dos 

estudantes. Se anula, pois, como professor (Freire, 1992, 

p.83). 
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2. O CONTEXTO ONDE SE DESENVOLVE A PESQUISA: O MUNICÍPIO DE 

OSASCO 

 

... o conhecimento do passado deve ser uma relação ativa com aquilo de que o passado é o 

resultado: ou seja, o mundo onde vivemos.16 

 

 

 

Osasco é um município localizado na região metropolitana da Grande São 

Paulo, tendo como limites: São Paulo ao norte e a leste; Taboão da Serra ao sul; 

Cotia, Carapicuíba, Barueri e Santana de Parnaíba a oeste (Sales & Ordoñez, 

p.22). Tem uma existência bastante recente, com apenas 40 anos de 

independência político-administrativa em relação à cidade de São Paulo da qual, 

até 1962, era um simples distrito17. Tem sido normalmente lembrado, destacado e 

estudado por sua importância política e/ou econômica. 

Seu crescimento, a partir dos anos 40, é marcado pela presença industrial 

de médio e grande porte, o que ocasionou intensas modificações em seu 

desenvolvimento, fenômeno que não diz respeito exclusivamente a Osasco: 

O que aconteceu com as cidades quando passaram a 

abrigar as grandes indústrias foi, sem dúvida, uma evolução 

que alterou decididamente o caráter e a natureza da 

aglomeração urbana (Rolnik, p.73). 

O que há de particular é como esse processo se estruturou e, 

principalmente, como as elites locais (formadas basicamente por profissionais 

liberais e pequenos comerciantes) responderam, por exemplo, ao surgimento de 

uma nova composição populacional, já que, como era de se esperar, conflitos 

ocorreram a partir das lutas operárias que aí se desencadearam. Neste sentido, a 

                                                 
16 Jean CHESNEAUX, Devemos fazer tábula rasa do passado?, p.78. 
17 ... Osasco, que viveu as condições de Vila de 1887 a 1918; de Distrito até 1944; de Subdistrito até 1958 e 
de Emancipação a partir de 1959-1961 (período da luta judicial) e Eleição primacial em 04 de fevereiro de 
1962 (Sanazar, p.138). 
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maior parte dos lugares que marcaram este processo – bairros operários, grandes 

fábricas, associação de moradores – foi destruída e/ou modificada, apagando a 

memória de suas lutas. A hipótese deste trabalho, tendo em vista a necessidade 

das elites silenciarem a identidade dos integrantes e dos participantes do processo 

histórico local, visa averiguar como a orientação educacional municipal contribuiu 

e ainda contribui, ao retirar do currículo escolar referências mais diretas e 

desveladoras desse processo histórico, para que tal quadro de dominação 

permaneça. 

Uma forma de garantir esse processo foi o de exaltar e reafirmar a memória 

do imigrante como o viabilizador da cidade e de seu crescimento, buscando na 

figura do italiano Antonio Agu, seu “fundador”, a grande referência norteadora18, o 

modelo para o ideal de passado e de sua constituição enquanto História, além de 

configurar a região central do município como seu marco histórico, o berço desse 

modelo, o espaço que melhor representa o ideal projetado pelo grupo dominante, 

negando assim a heterogeneidade das cidades industriais: “transformadas em 

pólos de atração para massas de imigrantes de regiões e países os mais variados, 

as cidades passaram a ser sinônimos de heterogeneidade” (Rolnik, p.79). 

As elites projetaram sua ascensão econômica e política para a cidade como 

um todo, ocultando a vasta periferia, suas formas e seu conteúdo revelador da 

exclusão. Este processo de elaboração de uma memória dos grupos vencedores – 

ligado diretamente ao movimento de emancipação política da região, iniciado nos 

anos 40 – coincide com o início da alteração dos lugares tecidos pelos 

trabalhadores, com a intensificação da migração e com a representação dos 

fenômenos urbanos na idéia de progresso contínuo e da transitoriedade das 

formas urbanas da pobreza. 

O município concentrou até os anos 80 um significativo parque industrial, 

responsável por uma produção diversificada de bens – cerâmica, fósforos, 

material ferroviário, montadora de veículos, material elétrico, entre outros. Osasco 

também é lembrado como palco de importantes acontecimentos políticos, 

                                                 
18 Identificado por Sanazar como “o homem de visão com vocação de pioneiro”, o “espírito indomável” e o 
“perspicaz italiano” (p.15). 
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identificado nos anos 60 como espaço de resistência à ditadura militar, seja por 

meio da luta operária e estudantil – que deflagrou em 1968 um dos primeiros 

movimentos grevistas após o Golpe de 64 –, seja por meio da fuga de Carlos 

Lamarca, capitão do Exército sediado em Quitaúna, para engrossar as fileiras da 

luta armada pela Vanguarda Popular Revolucionária. Foi ainda um dos primeiros 

locais a realizar um trabalho de alfabetização de adultos tendo como orientação a 

metodologia desenvolvida por Paulo Freire: 

Em 63, as idéias de Freire começaram a se transformar em 

práticas de alfabetização, fora do Nordeste. Vila Helena 

Maria, um bairro pobre da periferia de Osasco, foi o local 

escolhido pela UEE (União Estadual dos Estudantes) para a 

realização de uma experiência piloto com a metodologia de 

Paulo Freire (Barreto, p.93). 

As questões ou os motivos que tornaram Osasco foco das atenções foram 

os momentos em que a região, de alguma forma, teve a sua própria história 

identificada ao ritmo da História nacional. Deste modo, estes pontos de 

entrecruzamento foram discutidos a partir da ótica de sua relevância para a 

História do país e não em sua lógica e movimentos internos. Como afirma José de 

Souza Martins: 

Até aqui a história de São Paulo tem sido escrita do centro 

para a periferia: a perspectiva elitista do centro domina a 

concepção que se tem do que foi o subúrbio no passado. 

Mesmo quando se estuda a história da classe operária, que 

sempre viveu nos bairros e no subúrbio, prevalece essa 

orientação fora de contexto (1992, p.9). 

A própria periodização elaborada por historiadores locais19 e pelo poder 

municipal acabou por perpetuar e reafirmar os marcos de Osasco a partir de sua 

importância em relação à História do Brasil, tendo sido destacados, normalmente, 

cinco momentos principais: 

                                                 
19 Neyde Collino de OLIVEIRA; Ana Lúcia M. Rocha NEGRELLI, Osasco e sua história; Hirant 
SANAZAR, Osasco: sua história, sua gente. Há que observar ainda que Hirant Sanazar também foi o 
primeiro prefeito de Osasco. 
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 a chegada e fixação do bandeirante Antônio Raposo Tavares (século XVII) 

em Quitaúna como marco da primeira fase da ocupação do território; 

 a escolha da região pelo imigrante italiano Antonio Agu em 1888, para 

iniciar os seus empreendimentos industriais, acabando por viabilizar o 

processo de urbanização e de crescimento da região; 

 a tentativa de organização de uma cooperativa de trabalhadores oriundos 

da greve de 1909 da vidraria Santa Marina, o que reafirmaria a vocação 

industrial e operária da cidade; 

 o crescimento industrial observado nos anos 40 e 50, como elemento 

explicativo do aumento da importância da região; 

 o movimento dos autonomistas que redundou na emancipação em relação 

à cidade de São Paulo, em 1962. 

Essa periodização do vencedor procurou mostrar tanto a relevância de 

Osasco em relação à capital quanto a ação heróica dos “verdadeiros 

osasquenses”, descendentes dos antigos imigrantes e responsáveis pela 

formação da cidade20. Evidencia-se a compreensão de que Osasco somente 

poderia justificar sua importância e sua identidade a partir de sua ligação com os 

marcos convencionados para a História brasileira, forjando um “conhecimento 

‘oficial’ ou prestigiado, produzido ou endossado pela cultura dominante” (Apple & 

Beane, p.26). Neste sentido, o que importa são os momentos pontuais – a 

realização do primeiro vôo com uma aeronave mais pesada do que o ar na 

América Latina, por exemplo – e não o processo nos quais estão inseridos. Isto 

acaba por justificar o não aprofundamento da História e a ausência de inúmeros 

personagens alijados da memória, caracterizando assim, na minha opinião, a 

História como arma política (Le Goff, p.63). A greve em 68 organizada pelos 

operários, por exemplo, somente importaria em sua ligação com a História do 

período e não como um dos momentos de luta da classe operária no seu fazer-se 

contra a exploração realizada pelo capital e pelos donos do poder. 

                                                 
20 O núcleo central dos autonomistas era constituído por cento e vinte e quatro pessoas, e nele se destacavam 
as famílias Menck, Collino, Azevedo, Santos e Sanazar (Negrelli & Colino, História de Osasco). 
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A imagem da cidade de Osasco esteve durante muito tempo identificada às 

indústrias, cujas edificações margeavam quase todo o percurso da Avenida dos 

Autonomistas, antiga Estrada de Itu. No entanto, a partir do final da década de 70 

e principalmente nos anos 80, as indústrias foram saindo da região, constituindo 

um novo uso para o espaço da cidade, marcado por um projeto de modernização 

e de “embelezamento” que refletia a mudança do município, passando de um perfil 

voltado à área industrial para outro referente à prestação de serviços. 

Considerando que o espaço é condição e produto da prática social (“O próprio 

espaço urbano se encarrega de contar parte de sua história” – Rolnik, p.9), esta 

mudança apontava para uma alteração nas relações sociais que o engendraram, 

direcionando para uma nova utilização do lugar, marcada pelas prioridades 

definidas pelo poder público, como afirma Glória da Anunciação Alves em sua tese 

de doutorado: 

Justificando ações, através dos produtos urbanísticos, que 

auxiliam em nossa ‘modernização’, procura-se estruturar as 

cidades segundo novas formas, a fim de melhor possibilitar 

a circulação de mercadorias. Assim, linhas retas, traçados 

geométricos, visam possibilitar a maior fluidez do capital. As 

novas estruturas propostas, geométricas, racionais, 

baseadas e respaldadas por uma série de equações 

matemáticas, aliadas a novas e modernas técnicas de 

construção, procuram a promoção de uma melhor 

funcionabilidade produtiva das cidades, segundo uma lógica 

racionalista, que sugere um melhor aproveitamento dos 

espaços. Com isso, tem-se a valorização de determinadas 

áreas, pelo trabalho socialmente realizado (Alves, p.8). 

O espaço foi se transformando em mercadoria, vendida em partes, 

aparentemente não possuindo história e ilustrando bem claramente que “o que há 

de permanente na cidade do capital é a luta pela apropriação do espaço urbano” 

(Rolnik, p.71). Neste sentido, o mapeamento das diferentes formas de apropriação 

do espaço pode possibilitar uma melhor compreensão das formas que foram 

tecidas nas relações sociais deste lugar, tanto em sua especificidade e movimento 
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interno, quanto em sua ligação com a História e, conseqüentemente, em como se 

materializam no currículo escolar. 

A relação morador da cidade/poder urbano pode variar 

infinitamente em cada caso, mas o certo é que desde sua 

origem cidade significa, ao mesmo tempo, uma maneira de 

organizar o território e uma relação política. Assim, ser 

habitante de cidade significa participar de alguma forma da 

vida pública, mesmo que em muitos casos esta participação 

seja apenas a submissão a regras e regulamentos (Rolnik, 

p.21). 

A região na qual está inserida Osasco foi ocupada durante os séculos XVII, 

XVIII e XIX, por meio da formação de inúmeras chácaras que na maioria das 

vezes estavam ligadas à produção de subsistência ou tidas como espaço de 

recreio de famílias moradoras de São Paulo. Em 1895, o imigrante italiano Antonio 

Agu, após ter trabalhado como técnico da Estrada de Ferro Sorocabana, 

aproveitando-se da conjuntura favorável, acabou por adquirir terras, assim como a 

olaria já existente naquela área. Além disto, construiu uma estação de ferro para 

forçar os trens a fazerem uma parada naquele lugar, dando-lhe o nome de Osasco 

em homenagem à sua cidade natal em Piemonte, Itália. Depois disso, fez a 

doação da estação à Sorocabana, em um claro propósito de tornar a área mais 

atrativa para novos investimentos. Como uma espécie de agenciador, Antonio Agu 

foi abrindo novas empresas e, posteriormente, vendendo-as a seus sócios21. Este 

pequeno núcleo de produção industrial acabou atraindo mão-de-obra e criando 

vilas operárias próximas às empresas, caracterizando-se como um lugar 

diretamente ligado à indústria e em que prevalecia a presença do operário. 

Com isso podemos notar como Osasco preserva em sua área central seu 

epicentro (“O marco zero territorial era e será sempre o largo da Estação 

Ferroviária” – Sanazar, p.48), baseado-se no mito fundador de Antonio Agu 

(“nosso vigoroso fundador mais evidente” – IDEM, p.21): 

                                                 
21 Cerâmica, em sociedade com Sensaud de Lavaud; Cartieira, de papel e cartonagem (1892) e a fábrica de 
tecidos em sociedade com Enrico Dell’Acqua (1895). 
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Os primórdios do povoamento de Osasco, portanto, giraram 

em torno do indomável peninsular advindo da Itália, Antônio 

Agu, e suas atividades agrícolas, pastoris e industriais eram 

rudimentares se vistas pela ótica avançada dos tempos 

modernos, mas dinâmicas e desbravadoras se consideradas 

as precariedades da longínqua e desambiciosa daquela 

época (Sanazar, p.22). 

A partir dos anos 40 o crescimento industrial foi intenso, atraindo 

contingentes populacionais migrantes de diferentes regiões do país e do interior 

de São Paulo. Percebe-se então nitidamente a preocupação por parte das elites 

locais em desmontar a identidade já constituída, com o estabelecimento de novos 

traçados urbanos, que já não mais tinham no trabalhador da indústria a sua 

referência. Assim o Largo dos Operários passou a ser denominado Praça Marquês 

de Herval. 

Juntamente com o crescimento industrial e com a ampliação da migração, 

iniciou-se a organização de um movimento emancipador em 1947, relacionado à 

formação da Sociedade de Amigos de Osasco – SADO. Os membros da SADO 

advinham das famílias que estavam na região desde o início do século. Embora o 

discurso defendido pelos emancipadores estivesse ligado à ausência de uma 

política de criação de infra-estrutura urbana, na prática a questão estava 

profundamente relacionada à perpetuação do controle político desta elite local, 

agora ameaçada pelo crescimento e mudança no perfil da população22. O 

crescimento das áreas operárias e a chegada dos migrantes exigiam maior 

controle pela elite local das formas de gestão política, ao mesmo tempo que o 

crescimento da região autorizava a petição da emancipação na Câmara de São 

Paulo. Nesse sentido, a memória que foi resgatada e perpetuada era aquela 

identificada a este grupo, que ressaltava, como já disse, o mito fundador do 

imigrante, principalmente o italiano. Assim, construiu-se a idéia de que no início da 

formação de Osasco trabalhadores e industriais estavam unidos com o objetivo de 

organizar a sociedade. 

                                                 
22 “a história de Osasco se divide em ‘Antes da Emancipação e Após a Emancipação’” (Sanazar, p.73). 
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Embora o núcleo central de Osasco tenha nascido industrial, já nos anos 20 

a elite local – formada por técnicos industriais e comerciantes, em sua maioria 

italianos – procurou inicialmente desvencilhar o processo de urbanização de sua 

identidade com o trabalho industrial, estimulando a organização de um novo 

traçado, baseado na construção da Igreja Matriz de Santo Antônio. O passo 

seguinte foi o de tentar desvencilhar o sentido original da identidade de Osasco 

como Cidade Trabalho23, impondo uma memória baseada na representação do 

trabalho desbravador e empreendedor do imigrante, responsável pela formação da 

cidade. Porém a tentativa homogeneizadora não conseguiu impor plenamente a 

nova memória, fazendo-se sentir a ausência do conflito de classes na memória do 

migrante. Assim, os espaços construídos por esta elite foram recebendo outros 

usos por parte da população. Exemplo disto é a praça da fonte luminosa: 

construída em frente à Igreja, pressupunha um projeto urbanístico totalmente 

concentrado na citada praça; este espaço foi incorporado pela população, que 

passou a freqüentá-lo inicialmente como lazer e local de encontro, posteriormente 

usado-o como espaço de resistência pelos movimentos estudantil e operário 

durante a ditadura militar, aproveitando-se do fato de todos estarem acostumados 

a verem pessoas reunidas ali. 

A partir desse levantamento, é importante verificar como a história local tem 

sido tratada na rede municipal de ensino, notadamente em seu ensino 

fundamental, tendo em vista que “os conteúdos de História para o primeiro ciclo 

enfocam, preferencialmente, diferentes histórias pertencentes ao local em que o 

aluno convive, dimensionadas em diferentes tempos” (Brasil, 1997b, p.51), pois 

não basta somente trabalhar com os alunos informações que venham a reafirmar 

a História dos grupos vencedores como uma ode ao trabalho produtivo, ligado ao 

desenvolvimento industrial capitalista, elevando-o, assim, a um conceito de alto 

padrão urbanizador, como se o modo pelo qual se constituiu aferisse uma espécie 

de status modernizante, enquadrando-se nos “propósitos neoliberais que, em 

essência, preocupam-se mais em identificar o indivíduo como pertencente ao 

sistema capitalista globalizado” (C. M. F. Bittencourt, In: Sá Barretto, p.114). 

                                                 
23 Osasco – Cidade Trabalho é a divisa do município, estampada em seu Brasão de Armas. 
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Dentro dessa ótica, não é valorizada a presença daqueles que não se encaixam 

com tais referências, pois poderiam conspurcar tal ascendência. Este fato, no meu 

entender, nega por completo o que é estabelecido pela norma: “que as propostas 

pedagógicas das escolas reflitam o projeto de sociedade local, regional e nacional” 

(Parecer CNE/CEB n°4/98, p.250). 

 



 50

 

3. OS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

... como atividade humana e social, a pesquisa traz consigo, inevitavelmente, a carga de 

valores, preferências, interesses e princípios que orientam o pesquisador.24 

 

 

 

Os percalços da pesquisa 

Esta pesquisa iniciou-se no segundo semestre de 2000, tendo como 

intenção centrar-se exclusivamente numa única escola da rede municipal de 

Osasco, com o fim de acompanhar o trabalho referente à história local 

desenvolvido por seu grupo de professores, ao longo de pelo menos um ano. Para 

isso, logo no início daquele semestre, entrei em contato com membros da equipe 

pedagógica da Secretaria Municipal de Educação do Município de Osasco, 

perguntando da possibilidade de ser feito este acompanhamento. Fiz questão de 

disponibilizar uma cópia do projeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, coloquei-me 

inteiramente à disposição para quaisquer esclarecimentos que pudessem ser 

necessários. Feito isso, tive confirmada a autorização para iniciar a pesquisa, 

tendo como única garantia a palavra de uma assessora do então secretário da 

Educação. 

Passei à segunda etapa do processo. Ainda no segundo semestre de 2000, 

entrei em contato com a direção de uma escola da periferia de Osasco que 

guardava vantagens que atendiam às finalidades desse estudo: localizava-se num 

bairro de constituição relativamente recente, a partir de um processo de invasão 

de terrenos; era composta por uma população de baixo poder aquisitivo e que 

apresentou uma história de mobilização durante o processo de formação do 

bairro, além de possuir uma memória recente de todo esse processo. 

O entendimento inicial com a diretora foi extremamente atencioso e 

simpático, demonstrando, de sua parte, bastante interesse em que o estudo fosse 

                                                 
24 Menga LÜDKE & Marli E. D. A. ANDRÉ, Pesquisa em educação: abordagens qualitativas, p.3. 
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realizado na escola sob sua responsabilidade. Infelizmente, um problema que iria 

modificar todo o planejamento que se iniciava, impediu que se desse início ao 

trabalho: as eleições municipais. Nesse instante, também, fui constatando como a 

estrutura político-administrativa da cidade de Osasco é bastante complicada e 

difícil de ser penetrada devido ao seu centralismo, caracterizado por um intenso 

controle sobre as unidades de ensino, impedindo a autonomia das mesmas – toda 

e qualquer decisão depende da aquiescência da Secretaria de Educação e, por 

trás desta, do próprio governo municipal. 

A administração municipal exigiu, de um modo direto ou indireto, que 

inúmeros funcionários públicos trabalhassem a favor de seu candidato, o que 

levou diretoras de escola, que exercem cargo de confiança, a praticamente só 

darem atenção à campanha política, deixando em segundo plano suas atividades 

administrativas e gerenciais. Os professores, em sua grande maioria contratados, 

também foram coagidos a atuarem desse modo, com o risco de não terem seus 

contratos renovados. Foi combinado então com a diretora que logo após o 

encerramento das eleições eu entraria em contato para dar início ao trabalho 

dentro da escola. 

Mas, devido a irregularidades no pleito osasquense – suspeita de 

manipulação de votos, alteração do resultado etc. – e a celeuma que isto provocou 

em toda a administração municipal (por um momento o governo da época correu o 

risco de não ver seu candidato vitorioso), não foi possível, novamente, dar início 

ao trabalho. O ambiente no interior das escolas era muito intranqüilo, com os 

diretores sendo requisitados a saírem de suas unidades a fim de acompanharem a 

apuração dos votos. Ocorreu que somente em fevereiro de 2001, após a 

confirmação da vitória do candidato da situação e a conseqüente liberação dos 

diretores e dos professores de suas atividades como cabos eleitorais, consegui 

confirmar minha entrada na escola e visitá-la pela primeira vez. A partir daí foram 

acertados determinados procedimentos: conhecer a escola, conversar com a vice-

diretora e a coordenadora pedagógica, ler o planejamento pedagógico, entrar em 

contato com alguns de seus professores. 
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Estava, há duas semanas, iniciando a aproximação e a parceria junto com 

os professores, baseado no parâmetro de uma pesquisa participativa, quando 

recebi um comunicado verbal (na pessoa da diretora da escola) que a nova 

Secretária de Educação do Município não autorizava minha permanência naquela 

unidade de ensino. Ela alegava que desconhecia quaisquer informações sobre o 

projeto e que precisava aprová-lo, antes de autorizar sua efetivação, caso ele 

viesse a ser aceito. 

Devido à insegurança quanto à continuidade ou não da proposta, a 

pesquisa tomou um outro encaminhamento: resolvi selecionar escolas 

representativas do município, classificando-as por regiões específicas, 

caracterizando cada uma delas: 

Destacaremos quatro áreas (...), como sendo 

representativas de um conjunto diversificado de ocorrências 

históricas: a região de Quitaúna (bairros Quitaúna, Setor 

Militar e Vila Militar), por ter sido a primeira a ser ocupada, 

ainda no século XVII, por Raposo Tavares; a região central 

(bairros Bonfim, Centro e Industrial Centro), como aquela 

representativa do grupo dominante que até hoje se diz 

proprietário da fundação da cidade, representado pela figura 

de Antônio Agu, emigrante italiano do século XIX; a região 

de Presidente Altino, por apresentar uma forte presença 

armênia, configurando assim um grupo coeso mas sem 

maior representação política; e por último, a região norte 

(bairros Aliança e Baronesa), por caracterizar-se como um 

ponto mais periférico e de mais recente formação urbana 

(Trecho do texto apresentado para o Exame de Qualificação, 

em novembro de 2001). 

Paralelamente a estes acontecimentos, em minha atividade como professor 

do curso de Pedagogia do Centro Universitário FIEO (Fundação Instituto de 

Ensino para Osasco), comentei com meus alunos sobre o teor dessa pesquisa, o 

que me permitiu contar com o interesse de vários deles, curiosos de saber sobre o 

tema em estudo e de relatarem experiências relacionadas a ele. A partir daí iniciei 
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contatos informais, entrevistando algumas professoras que realizavam trabalhos 

com a História do município. Uma versão inicial do questionário utilizado nesta 

pesquisa chegou a ser respondida por membros da equipe da primeira escola que 

havia se interessado em me receber25. 

Mas apesar dos encaminhamentos que haviam sido feitos, o acesso às 

escolas ainda era difícil, mesmo já não havendo restrição oficial ao projeto de 

pesquisa. Isto se devia ao clima de instabilidade e insegurança que se apoderou 

de toda a rede de ensino. A nova administração, ao longo de seu primeiro ano de 

atuação, visando adequar-se às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

que implicava equilibrar as finanças e a situação contratual de vários professores, 

cancelou ou não renovou o contrato de muitos desses profissionais logo após o 

início das aulas. Isto acarretou o desemprego de muitos e, ao mesmo tempo, a 

modificação dos quadros de pessoal das escolas, já que estas perderam alguns 

componentes e/ou tiveram alguns deles transferidos, pois que a renovação do 

contrato, quando ocorria, não garantia o retorno do professor à mesma unidade 

em que já havia iniciado suas atividades letivas. 

 

Os novos rumos da pesquisa 

Diante desse novo empecilho, optei por pesquisar a prática de alguns 

professores, sem me utilizar da via institucional. Embora a orientação da rede 

fosse extremamente reducionista com relação ao trabalho com história local, 

alguns professores puderam, por circunstâncias diversas, desenvolver este 

trabalho de uma forma mais significativa. Na construção da pesquisa o 

procedimento metodológico utilizado foi o da discussão sobre como atuaram as 

professoras participantes dessa ação, averiguando como tomaram consciência de 

si e dos processos que as constituíram e aos quais deram vida, visto que, como 

disse Paulo Freire, “a gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática” (2000a, p.58). 

                                                 
25 Apesar da postura da Secretaria de Educação, pude averiguar que era possível estabelecer um contato 
franco e direto com as equipes das escolas, senão em sua totalidade, ao menos com boa parte de seus 
membros. 
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Entendendo que perceber e analisar estes processos são um elemento 

necessário para a efetivação de uma prática pedagógica transformadora e 

libertadora, estudei a experiência de professoras do ensino fundamental de 

Osasco no que diz respeito à questão da história local, como a percebiam e a 

praticavam, e que elementos, enquanto formação pessoal, constituíam sua prática 

docente, a fim de averiguar como esse tema estava sendo tratado, quais suas 

possíveis dificuldades de implementação e possíveis opções para sua 

realização26. 

Esta pesquisa combinou uma análise interpretativa da bibliografia levantada 

com aspectos de uma metodologia específica, a abordagem biográfica, que 

considera que “a formação deve ser entendida como uma tomada de consciência 

reflexiva (presente) de toda uma trajectória de vida percorrida no passado” (A. 

Nóvoa, In: Nóvoa & Finger, p.15) e que “o conhecimento dos processos de 

formação pertence antes de mais nada àqueles que se formam” (M. da C. Moita, 

In: Nóvoa, p.117), sem o que não seria possível pensar numa efetiva 

conscientização, pois como nos apresenta Paulo Freire: 

No processo de produzir e de adquirir conhecimentos, 

terminamos também por aprender a “tomar distância” dos 

objetos, maneira contraditória de nos aproximarmos deles. A 

tomada de distância dos objetos pressupõe a percepção dos 

mesmos em suas relações uns com os outros. A “tomada de 

distância” dos objetos implica a tomada de consciência dos 

mesmos, mas esta não significa ainda que eu esteja 

interessado ou me sinta capaz de ir além da pura 

constatação dos objetos para alcançar na raison d’être dos 

mesmos. É neste sentido que a tomada de consciência de, 

sendo uma forma humana de estar sendo diante do mundo, 

não é ainda a conscientização como a entendo. 

A conscientização é o aprofundamento da tomada de 

consciência. Não há conscientização sem a tomada de 

consciência, mas nem toda tomada de consciência se 

                                                 
26 A rede de ensino de Osasco, referente ao Ensino Fundamental, corresponde a 27 escolas, das quais 26 
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alonga obrigatoriamente em conscientização. É neste 

sentido que a pura tomada de consciência a que falte a 

curiosidade cautelosa mas arriscada, a reflexão crítica, a 

rigorosidade dos procedimentos de aproximação ao objeto 

fica no nível do “senso comum”. 

A conscientização, por isso mesmo, não pode dar-se numa 

prática a que falte a seriedade indispensável a quem quer 

conhecer rigorosamente (2000a, p.112 e 113). 

Dentro desse enfoque é imprescindível observar os processos que formam 

os indivíduos, no caso deste estudo, os professores, pois como bem coloca Maria 

da C. Moita, “ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, 

interacções sociais, aprendizagens, um sem fim de relações” (In: Nóvoa, p.115). 

Localizar os indicadores que marcam a formação de um educador, considerando a 

sua história de vida, “é ter em conta a singularidade da sua história e sobretudo o 

modo singular como age, reage e interage com os seus contextos” (IDEM), o que, 

sem sombra de dúvida, irá contribuir na construção de uma prática consciente e 

conscientizadora. 

Portanto, como referência, esta pesquisa considera o processo de formação 

como: 

... a dinâmica em que se vai construindo a identidade de 

uma pessoa. Processo em que cada pessoa, permanecendo 

ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo da sua 

história, se forma, se transforma, em interacção (M. da C. 

Moita, In: Nóvoa, p.115). 

Há que considerar ainda que este processo de descoberta pessoal, 

individual, está diretamente ligado aos elementos constitutivos do contexto 

histórico de cada indivíduo, visto que: “Só uma história de vida põe em evidência o 

modo como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as 

suas energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus 

                                                                                                                                                     
municipalizadas, distribuídas por 25 dos 60 bairros do município (Coelho, p.63). 
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contextos” (M. da C. Moita, In: Nóvoa, p.116), o que nos remete, sem dúvida 

alguma, à importância da história local na formação dos indivíduos. 

Este trabalho confirma a noção de que em cada um “a construção de si 

próprio é um processo de formação” (M. da C. Moita, In: Nóvoa, p.114), ao mesmo 

tempo em que mostra a potencialidade de professores resistirem às dominações 

impostas pelos sistemas de ensino, através de uma formação múltipla e intensa 

que não se submete completamente aos desmandos deterministas. Para isso 

procurei destacar experiências docentes dentro do sistema de ensino que 

mostrassem a luta e o conflito de profissionais em busca de um trabalho sério e 

autêntico, a fim de demonstrar que apesar de todo o controle inerente à 

organização didático-pedagógica, um professor consciente e sensível na 

condução de sua prática docente consegue criar uma sistemática de ensino que 

tenha na formação do aluno seu objetivo primeiro, configurando, no dizer de 

Christine Josso, que “o ser em formação só se torna sujeito no momento em que a 

sua intencionalidade é explicitada no acto de aprender e em que é capaz de 

intervir no seu processo de aprendizagem e de formação para o favorecer e para o 

reorientar” (In: Nóvoa & Finger, p.50). 

Com o fim de dar conta desta opção metodológica, recorri, enquanto 

procedimentos de coleta de evidências, a um questionário e a uma entrevista que 

permitiram levantar as visões e percepções das professoras selecionadas com 

relação ao tema proposto. Num primeiro momento as informações obtidas através 

do questionário (anexo I) aplicado a três professoras do Ensino Fundamental, das 

chamadas EMEF, que proporcionou informações sobre cada uma delas27 e, 

principalmente, suas percepções da questão referente à história local no currículo 

escolar, as quais foram organizadas em um quadro específico (anexo II). Sua 

estrutura recorreu a um incidente crítico, ou seja, uma técnica de pesquisa que 

seleciona uma cena hipotética – uma pequena situação – que leve o entrevistado 

a se posicionar sobre determinado acontecimento. Com isso, pretendi remeter as 

professoras a uma situação concreta que as instigasse a se posicionarem frente 

ao problema levantado pela cena que lhes foi apresentada, evitando assim um 

                                                 
27 Seus nomes foram omitidos a fim de preservá-las, tendo em vista o clima descrito. 
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formato mais convencional de apresentar as questões, apostando na possibilidade 

que tem esta técnica de “desbloquear” o entrevistado, uma vez que é solicitada a 

sua opinião sobre um fato, acontecimento, procedimento, que não é o seu. 

Em seguida, fiz uma entrevista (anexo III) com cada uma das três 

professoras, individualmente, quando pude detalhar alguns procedimentos ou 

pontos levantados no questionário, bem como identificar os elementos marcantes 

de sua formação pessoal e que se mostraram importantes em seu trabalho a partir 

da história local. Com ela pude detalhar aspectos formativos do percurso de cada 

uma das professoras, identificando aqueles presentes na definição de sua prática 

docente, no que se refere ao trabalho com a história local, registrando as 

principais categorias em um quadro demonstrativo disposto em ordem alfabética 

(anexo IV). 

 

A escolha das professoras 

Aproveitando de minha experiência docente no curso de Pedagogia no 

Centro Universitário FIEO, onde inúmeras professoras e alguns professores da 

rede de ensino do município estudavam, e ainda pelo fato de desde o início do 

projeto de pesquisa vir a conversar e trocar idéias com muitos deles, pude 

selecionar três professoras de acordo com os seguintes critérios: serem 

professoras da rede municipal, desenvolverem um trabalho com história local 

diferenciado e aceitarem participar da pesquisa. 

Percebi ainda que apesar de todas as dificuldades apresentadas até então, 

o trabalho de aproximação e de (re)conhecimento da rede de ensino do município 

não havia sido em vão, pois permitiu dimensionar aspectos da realidade do 

sistema de ensino de Osasco, bem como aguçar a percepção dos profissionais da 

rede, identificando aqueles que, além de se interessarem por esta pesquisa, 

enquanto tema pertinente à sua própria prática pedagógica, colocavam-se à 

disposição para participar do estudo de modo franco e sincero, mesmo tendo 

conhecimento das dificuldades e das ingerências impostas pela administração 

municipal que pouca liberdade e autonomia concedia tanto às escolas como a eles 

mesmos, criando, inclusive, um clima persecutório, bastante tenso e desgastante. 
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Ter notado o quanto professores se preocupam com as condições de seu 

trabalho, questionando as orientações gerais da Secretaria Municipal, assim como 

as atividades cotidianas nas escolas que atuavam, mostrou-me o quanto se 

incomodavam com a realidade do ensino que praticavam, tornando-os críticos de 

sua própria ação reflexiva que, entendiam, não correspondia àquilo que 

acreditavam que deveria ser proporcionado aos seus alunos. 

 

As bases referenciais do estudo 

O material utilizado como referência para a pesquisa dividiu-se basicamente 

em dois grupos: o de autores relevantes e/ou consagrados às questões 

levantadas pelo estudo e o das orientações dos sistemas de ensino sobre 

aspectos ligados direta ou indiretamente sobre o assunto tratado. 

Busquei em uma bibliografia específica o referencial sobre o conceito de 

História, com o fim de sinalizar a particularidade do fenômeno histórico e como ele 

dialoga e questiona os procedimentos didático-pedagógicos que lhe são 

relacionados. Com isso pretendi construir uma visão sólida e fundamentada da 

presença da História na constituição dos sujeitos, particularmente no que se refere 

à prática discente e docente e os mecanismos de sua formação. 

Apesar de ter recorrido a vários autores importantes e fundamentais para o 

entendimento e a orientação desse processo extremamente radical de construção 

e experiência humana que é a questão da formação histórica enquanto 

consciência político-libertadora do indivíduo, destaco dois que foram vitais para 

que o estudo chegasse a bom termo: Paulo Freire e Michael Apple. 

Este trabalho recorreu ao pensamento e à teoria pedagógica de Paulo 

Freire por entender que ele orienta a investigação epistemológica aqui pretendida 

de modo convergente à percepção da integridade dos sujeitos marginalizados 

socialmente. Ele se apresenta aqui como um interlocutor permanente, indicando 

as indagações a serem feitas a respeito da formação do professor, bem como 

sobre a questão de um ensino-aprendizado voltado à educação de um aluno 

consciente de seu papel social e político. 
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Encontrei na pedagogia de Freire uma série de fundamentações valiosas 

que guiaram minha percepção sobre o fenômeno da construção da cidadania a 

partir do estudo e da construção da história local, como, por exemplo, quando diz: 

O que podemos fazer (...) é chamar a atenção de quem nos 

lê, de quem nos ouve, de quem trabalha conosco para as 

relações entre diferentes níveis de ação, o local, o regional, 

o internacional. Cada um dos aparentemente menores com 

indiscutível importância em face do global. No fundo isso 

tem que ver com a questão da totalidade e das parcialidades 

que a constituem em contraditórias relações umas com as 

outras. 

Indiscutivelmente, o erro não está em considerar as 

parcialidades, o erro não está na busca da compreensão do 

que se dá no nível local, regional ou nacional, mas em cair 

no que costumo chamar de visão focalista da realidade de 

acordo com a qual perdemos a compreensão da totalidade 

(2000a, p.129). 

Dentro de sua ótica educacional o conhecimento é visto como algo “que se 

produz social e historicamente, tem historicidade. Não há conhecimento novo que, 

produzido, se ‘apresente’ isento de vir a ser superado” (Freire, 2000a, p.45), pois 

“conhecimento se cria, se inventa, reinventa, se apreende. Conhecimento se faz” 

(Ibid., p.120). Para que se consiga estabelecer uma pedagogia nesta direção, não 

há como fugir à necessidade de se definir um compromisso ético, sem o qual não 

será possível construir a relação dialógica tão necessária a uma prática 

transformadora: 

... urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios 

éticos mais fundamentais como o respeito à vida dos seres 

humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à 

vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade 

entre mulheres e homens, entre os seres humanos, se não 

nos tornarmos capazes de amar o mundo (Freire, 2000b, 

p.66). 
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Paulo Freire é ainda um balizador deste estudo porque afirma a importância 

do educador definir sua prática educacional, indicar qual sua busca e papel social, 

com quem e para quem atua pedagogicamente, visando determinar sua ação 

concreta de modo consciente e objetivo. Nesta perspectiva é animador constatar 

como a preocupação freireana com a identidade do aluno coincide com a 

importância de se trabalhar, pedagogicamente falando, com a noção histórica, 

tendo em vista tanto sua individualidade quanto sua contextualidade: “é 

fundamental o respeito à identidade cultural, que passa pela de classe, dos 

educandos. O respeito, por isso mesmo, à sua sintaxe, à sua semântica” (Freire, 

2000b, p.138) e, portanto, à sua história. 

A percepção da História como possibilidade também é um atributo presente 

na prática freireana, pois, como expõe o próprio autor, “se a minha não é uma 

presença neutra na história, devo assumir tão criticamente quanto possível sua 

politicidade” (Freire, 2000b, p.33). Partindo dessa referência, alcança-se a 

possibilidade de responder as indagações elaboradas por Jean Chesneaux: “que 

lugar ocupa o saber histórico na vida social? Atua a favor da ordem estabelecida 

ou contra ela? É um produto hierarquizado, que desce dos especialistas em 

direção aos ‘consumidores de história’ por meio do livro, da tevê ou do turismo? 

Ou, antes, está enraizado numa necessidade coletiva, numa relação-com-o-

passado agindo em todo o corpo social?” (p.9). Para Paulo Freire não há dúvida 

quanto à importância da história na formação de sujeitos plenos de significado e 

presença no mundo: 

Só na história como possibilidade e não como determinação 

se percebe e se vive a subjetividade em sua dialética 

relação com a objetividade. É percebendo e vivendo a 

história como possibilidade que experimento plenamente a 

capacidade de comparar, de ajuizar, de escolher, de decidir, 

de romper. E é assim que mulheres e homens eticizam o 

mundo... (Freire, 2000b, p.57). 

Lembro que esta pesquisa preocupou-se com a percepção de que “quase 

todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem 
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qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem” 

(Hobsbawm, 1995, p.13), problemática esta que a escola e os profissionais do 

ensino não podem se furtar a compreender e a atender, pois “os acontecimentos 

públicos são parte da textura de nossas vidas. Eles não são apenas marcos em 

nossas vidas privadas, mas aquilo que formou nossas vidas, tanto privadas como 

públicas” (Ibid., p.14). Portanto, a relevância deste tema está em contribuir para 

aperfeiçoar os mecanismos pedagógicos que apontem para a construção de uma 

escola condizente com as particularidades dos grupos sociais que a constituem, 

apresentando-se como um espaço ético da expressão e da presença humana, de 

acordo com o pensamento defendido por Paulo Freire: 

... uma das qualidades que desenvolvemos em nós, no 

processo que se foi tornando histórico-social e no qual 

começamos a nos tornar bichos-gente – mulheres e homens 

– foi a capacidade de olhar curiosamente, indagadoramente, 

o mundo em volta, contemplá-lo, assustar-nos, com o que 

nos preparávamos para mais tarde nos “espantar” diante 

dele, atuar sobre ele e perceber coisas ao atuar, ao olhar, ao 

contemplar. Aprender coisas sobre elas porque fazendo-as, 

ao mudar o mundo em torno (2000a, p.111). 

A busca por uma educação de qualidade e que dê autonomia e percepção 

do mundo ao alunado tem em Paulo Freire seu grande marco, já que ele orienta e 

propõe um processo educativo a ser construído conscientemente, tendo a História 

como um lócus em permanente transformação: 

O ‘diálogo’ educativo freiriano permite tanto o 

reconhecimento das marcas morais da cultura local quanto 

uma ruptura das limitações daquela cultura, no plano da 

consciência, e uma abertura à universalidade ética das 

possibilidades do humano. Uma abertura à história (Casali, 

p.104). 

Em uma dimensão complementar e irmanada à de Paulo Freire, Michael 

Apple trouxe às bases deste estudo a solidez teórica somada à busca incessante 



 62

da construção de uma prática educativa que rompa com as limitações da 

dominação e estabeleça a democracia como a única possibilidade concreta em 

prol da liberdade dos sujeitos e de uma ordem social mais justa, onde os 

educadores tenham “a obrigação de incentivar as crianças a pensar 

profundamente sobre o mundo e de ajudá-las a desenvolver sua capacidade de 

criticar a sociedade e seu papel nela” (B. Peterson, In: Apple & Beane, p.112). 

Processo esse, ainda, envolto num permanente diálogo entre teoria e prática, ou, 

como o próprio Apple esclarece, “combinação entre elaboração teórica e lutas 

pessoais” (In: Torres, p.36). 

Desse autor, por exemplo, foi possível retirar a noção de prática que, de 

forma clara, embasa aquela defendida por este estudo: “É reflexão constante, e a 

reflexão é feita por esforços políticos em diferentes níveis: um nível cultural, 

econômico, político e esforço sobre o corpo e a sexualidade” (In: Torres, p.36), o 

que, com toda a certeza, aprimora a idéia de uma identidade consciente e crítica, 

inserida em sua realidade e pronta para transformá-la, tendo a escola como um de 

seus locais de realização. E na perspectiva do pensamento defendido por Michael 

Apple, as escolas democráticas, enquanto processo de construção, são 

explicadas do seguinte modo: 

Resultam de tentativas explícitas de educadores colocarem 

em prática os acordos e oportunidades que darão vida à 

democracia. Esses acordos e oportunidades envolvem duas 

linhas de trabalho. Uma é criar estruturas e processos 

democráticos por meio dos quais a vida escolar se realize. A 

outra é criar um currículo que ofereça experiências 

democráticas aos jovens (Apple & Beane, p.20). 

Portanto, a partir dessa visão a noção de currículo assume um 

entendimento mais abrangente do que normalmente se tem, sem o que não será 

possível romper os mecanismos de dominação e controle sobre o fazer escolar: 

O currículo nunca é simplesmente uma montagem neutra de 

conhecimentos, que de alguma forma aparece nos livros e 

nas salas de aula de um país. Sempre parte de uma tradição 
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seletiva, da seleção feita por alguém, da visão que algum 

grupo tem do que seja o conhecimento legítimo. Ele é 

produzido pelos conflitos, tensões e compromissos culturais, 

políticos e econômicos que organizam e desorganizam um 

povo (Apple, 2000, p.53). 

É ainda este autor quem aponta um caminho que tem a fé democrática 

como um componente permanente na luta por uma sociedade melhor, ou seja, “a 

crença fundamental de que a democracia tem um significado poderoso, que pode 

dar certo e que é necessária se quisermos manter a liberdade e a dignidade 

humana em nossa vida social” (Apple & Beane, p.16), visto que: 

As pessoas tanto podem ser os sujeitos de um soberano 

(elas podem ser comandadas, legisladas e mesmo 

estudadas) quanto podem ser os sujeitos da história. Isto é, 

elas não são simplesmente objetos de estudo, mas agentes 

de mudança, de forças sociais que criam além de si 

próprias. É o reconhecimento dessa dinâmica social, o 

caráter fundamentalmente sócio-político da política e da 

prática educacional... (Apple, 1995, p.7). 

Em Apple foram encontradas indicações que devem ser alcançadas a fim 

de que a ordem democrática se imponha. Dentre elas há que destacar “a 

organização de instituições sociais para promover e ampliar o modo de vida 

democrático” (Apple & Beane, p.17) e para isso há, portanto, que nortear o 

trabalho escolar com a meta permanente de fazer das escolas espaços 

depositários dessa busca, tendo, ao mesmo tempo, nos seus membros pessoas 

participantes e conscientes desta empreitada, a fim de que se constituam em 

“lugares cheios de vitalidade e força para aqueles que as freqüentam” (Apple & 

Beane, p.14). 

Complementando a referência teórica utilizada, foi analisada ainda uma 

parcela da documentação normativa existente sobre a questão do ensino, mais 

especificamente a referente à questão da História, a fim de localizar aquilo que o 

sistema de ensino, de um modo geral, disponibiliza para as redes de escolas e 
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que, de modo velado ou não, acaba por dificultar que seja executado e 

implementado. 

Levantei normas tanto federais como estaduais e municipais, a fim de 

constatar o quanto do que está estabelecido pelos sistemas de ensino encontra-se 

efetivado e/ou utilizado na prática docente, ou seja, verificar a possível sintonia 

das práticas das professoras com as orientações formais. Para isso, recorri desde 

à Constituição Federal, à Lei Orgânica do Município de Osasco, passando pela Lei 

de Diretrizes e Bases e a diversos outros textos orientadores, bem como 

documentos e material didático provenientes do sistema municipal. Busquei nesse 

material as referências que pautassem a ação docente, enfatizando, nessa 

relação, as orientações do sistema de ensino federal, já que compete a ele 

“estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 

assegurar formação básica comum”, conforme disposto no inciso IV, do artigo 9º 

da Lei nº 9394/96 (LDB). 
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4. OS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

... o estudo da realidade vivida pelo grupo e de sua percepção desta mesma realidade constituem 

o ponto de partida e matéria-prima do processo educativo.28 

 

 

 

Professoras valorizam a história local em seu trabalho docente 

Apesar de todas as dificuldades apontadas dentro das escolas municipais 

de Osasco, pude encontrar nas respostas das professoras que participaram deste 

estudo uma consciência de que a prática docente deve estar atenta às 

necessidades de seus alunos, indo ao encontro das referências teóricas 

levantadas até aqui. Demonstraram procurar uma maneira de educar que tem no 

estudo da história local um grande e importante referencial, não apenas para seus 

alunos como para si mesmas, já que foi na experiência de sua formação pessoal, 

vista sempre de modo reflexivo e crítico, que puderam buscar apoio para 

desenvolver seu trabalho docente. 

Conforme P1 colocou, o estudo histórico se mostra importante porque 

“crianças devem saber a História de sua cidade e saber de uma forma mais 

profunda sua própria história”, para que, segundo P2, possam se “situar no 

mundo”. P3, por sua vez, enfatiza que a prática do estudo da História “gera o 

reconhecimento, por parte do aluno, de que produz e constrói a História, 

conscientizando-o como reprodutor ou transformador da realidade”. 

Complementando esta afirmação, P1 destaca ainda que “o importante não é 

apenas saber ler e escrever e sim também interpretar, criticar, sugerir, enfim, 

entender”. 

Tal posicionamento mostra-se bastante coerente com as indicações da Lei 

n°9394/96 quando diz em seu artigo 26 que os currículos do ensino fundamental 

devem ter “uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais 

                                                 
28 Carlos Rodrigues BRANDÃO (org.), Pesquisa Participante, p.19. 
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da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”, o que, no dizer de Ricardo 

Oriá, “abre espaço para a construção de uma proposta de ensino de História 

Local, voltada para a divulgação do acervo cultural dos municípios e estados” (In: 

Bittencourt, p.142). Destaco ainda que essa preocupação de ensinar, tendo a 

história local presente no currículo escolar, vem ao encontro do disposto na 

Constituição do Estado de São Paulo quando nos apresenta um dos fins da 

educação que é propiciar o “desenvolvimento da capacidade de elaboração e 

reflexão crítica da realidade” (artigo 237, inciso VIII), bem como se identifica com o 

que indicam os Parâmetros Curriculares Nacionais quando, ao tratar da proposta 

de História, definem a preocupação que a escola deveria ter quanto à formação de 

seus alunos: “Cabe à escola interferir em suas concepções de mundo, para que 

desenvolvam uma observação atenta do seu entorno, identificando as relações 

sociais em dimensões múltiplas e diferenciadas” (Brasil, 1997b, p.49). 

As professoras entrevistadas, além de demonstrarem estar atentas à 

qualidade da aprendizagem que procuram oferecer a seus alunos, buscam fugir 

da padronização das orientações encaminhadas às escolas pela Secretaria de 

Educação, entendendo que “o aprendizado está muito mais além do que um 

planejamento, do que uma pasta de planejamento” (P1). Reconhecem a 

necessidade de uma orientação pedagógica, mas ao mesmo tempo sabem que 

planejamentos não podem negar as caraterísticas identitárias dos alunos para os 

quais foram concebidos. Diante disso, e apesar dos recursos limitados que lhes 

são propiciados, as professoras são unânimes em valorizar, a partir da 

compreensão da História, o estudo da história local em suas formulações 

pedagógicas e no modo como concebem e vêem a prática docente: “com a 

História o aluno aprende a ser crítico” (P1); “o aluno tem que saber o seu passado, 

as coisas ocorridas no meio em que vive, para atuar no presente e no futuro”. Já 

P2, de um modo um pouco mais minucioso, posiciona-se da seguinte maneira: 

Quando o aluno conhece a sua própria história, ele vai se 

sentir parte daquilo, não adianta você apresentar lá “a 

História do Brasil” e ele não saber nem onde ele mora, nem 

a cidade, nem o Estado, nada. Não conhecendo nem a 
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própria História de Osasco quando, por exemplo, for 

conhecer a História do Brasil tudo vai ficar muito distante 

para ele. Então, acho que a partir da história local, da 

História da cidade, ele vai saber o que aconteceu no 

passado, vai refletir e vai ter alguma influência na sua vida. 

Nesse momento pontua-se uma clara aproximação com o pensamento de 

Paulo Freire, quando afirma: 

O que não é possível é estar no mundo, com o mundo e 

com os outros, sem estar tocados por uma certa 

compreensão de nossa própria presença no mundo. Vale 

dizer, sem uma certa inteligência da História e de nosso 

papel nela (2000b, p.125). 

Mesmo sentindo falta de um aprofundamento maior e mais consistente no 

que se refere ao conhecimento histórico, as professoras demonstraram ter a 

percepção da “relação entre o vivido e a história do lugar na grande história” 

(Iokoi, p.13) e do quanto o processo de sua aprendizagem se constitui num 

elemento poderoso de crítica e de reflexão a que ninguém se pode furtar, pois 

entendem que no processo educacional, como afirma a lei, deveriam ser 

respeitados “os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social 

da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o 

acesso às fontes de cultura” (Lei n°8.069/90, art.58). 

Ao destacarem a preocupação de “que as coisas têm que ter significado 

para as pessoas” (P1), as professoras deixam claro que aquilo que se estuda e se 

apreende no âmbito escolar deve estar em sintonia não só com a realidade do 

aluno, ou seja, com aquilo que o constitui presentemente, mas, igualmente, com 

sua história passada, a fim de que possam, permanentemente, aperfeiçoar a 

noção de que “questionar as relações existentes (...) faz parte de uma tentativa 

coletiva consciente de nomear diferentemente o mundo, para, de forma positiva, 

recusar os significados dominantes e afirmar a possibilidade de que o mundo pode 

ser diferente” (Apple, 2000, p.51 e 52). 
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Diante disso, não há como negar a importância do estudo da História de 

modo crítico e analítico que dê à percepção da própria memória um valor que 

contribua para a construção da consciência dos indivíduos, a fim de que possam 

operar transformações em sua existência: 

... é a memória dos habitantes que faz com que eles 

percebam, na fisionomia da cidade, sua própria história de 

vida, suas experiências sociais e lutas cotidianas. A 

memória é, pois, imprescindível na medida em que 

esclarece sobre o vínculo entre a sucessão de gerações e o 

tempo histórico que as acompanha. Sem isso a população 

urbana não tem condições de compreender a história de sua 

cidade, como seu espaço urbano foi produzido pelos 

homens através dos tempos, nem a origem do processo que 

a caracterizou. Enfim, sem a memória não se pode situar na 

própria cidade, pois perde-se o elo afetivo que propicia a 

relação habitante-cidade, impossibilitando ao morador de se 

reconhecer enquanto cidadão de direitos e deveres e sujeito 

da história (R. Oriá, In: Bittencourt, p.139). 

Só assim, entendo, pode se estabelecer a noção de que “a construção da 

cidadania (...) não pode prescindir da construção e preservação da memória dos 

grupos, espaços e da cidade em geral” (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.51), 

o que vai ao encontro da seguinte colocação: 

... a escola e, em particular o ensino de História, tem um 

papel fundamental nesse processo. É ela, em última 

instância, o locus privilegiado para o exercício e formação da 

cidadania, que se traduz, também, no conhecimento e na 

valorização dos elementos que compõem o nosso 

patrimônio cultural. Ao socializar o conhecimento 

historicamente produzido e preparar as atuais e futuras 

gerações para a construção de novos conhecimentos, a 

escola está cumprindo seu papel social (R. Oriá, In: 

Bittencourt, p.130). 
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Com isso, posso afirmar que a experiência dessas professoras ilustra um 

fazer escolar onde a marca de sua ação tem na percepção da história local a 

referência para seu fazer docente, preocupadas que estão em levar seus alunos a 

refletirem sobre sua história. Desse modo, confirmam a posição de Paulo Freire 

quando defende a localidade do aluno como um ponto de partida para a 

construção de sua percepção no mundo e, ao mesmo tempo, afirmam o 

conhecimento sobre sua cidade como uma grande referência para o 

desenvolvimento desse processo, visto que: 

Quanto mais me reconheço na cidade, mais a reconheço. A 

construção e a conquista do direito à cidade está no centro 

do aumento da identificação dos cidadãos com a cidade que 

serve de base a sua existência. Este lugar onde nasceu, 

cresceu, constituiu relações fundamentais à sua formação 

enquanto indivíduo (...) é aí que ele terá suas referências, 

tentará desenvolver suas possibilidades. Se construirá ao 

mesmo tempo em que constrói este espaço. Ao mesmo 

tempo em que é marcado por ele tentará nele deixar suas 

marcas. Seja na cidade como um todo ou em alguma de 

suas partes, o indivíduo busca se reconhecer e fazer com 

que tal identificação perdure no tempo. Ele necessita olhar a 

sua volta e sentir-se em seu território repleto de sinais, de 

significações, de sentido enfim, de seu sentido (M. A. 

Santana, In: Costa & Gondar, p.48 e 49). 

A compreensão que as professoras têm sobre a História e a história local 

Com relação à História as professoras apresentam distinções em suas 

colocações, apesar de a terem como um referencial muito importante dentro da 

construção de sua prática docente. P1, por exemplo, a entende como algo ligado à 

realidade, P2 como o conjunto de conhecimentos de certa sociedade e P3 como 

acontecimentos passados. Fora isso, P1 mostra-se vaga ao definir História como 

“realidade de determinados fatos existentes”, já que não estabelece se estes 

seriam passados ou presentes. Já P3 é a única que caracteriza o conceito ligado 
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exclusivamente ao passado, mais precisamente à “memória de um povo”. Ao meu 

ver é P2 quem coloca com mais propriedade e amplitude sua percepção do que 

venha a ser História: 

Os conhecimentos culturais, econômicos e sociais, que 

caracterizam o modo de vida de determinada sociedade. As 

relações entre indivíduos e destes com o mundo. É algo que 

está sempre em transformação, sendo que todos somos 

parte integrante de seu processo. 

De qualquer modo, a descoberta que fizeram, ao longo de sua prática, de 

que a experiência histórica tem significado revelador e transformador, as aproxima 

da compreensão daquilo que tão bem foi colocado por Paulo Freire quando 

escreve: 

... (o) direito que tem o ser humano de comparecer à História 

não apenas como seu objeto, mas também como sujeito. O 

ser humano é, naturalmente, um ser da intervenção no 

mundo à razão de que faz a História. Nela, por isso mesmo, 

deve deixar suas marcas de sujeito e não pegadas de puro 

objeto (2000b, p.119). 

Com base nesse ponto de vista pude constatar a importância do professor 

ter claro e de forma bem fundamentada o conhecimento com o qual irá trabalhar, o 

que remete à importância da questão de sua formação enquanto profissional da 

educação, sendo ele o parceiro primordial do aluno na relação ensino-

aprendizagem. Há que destacar a importância deste educador ter consciência dos 

referenciais de sua prática educacional, de indicar qual sua busca e papel social, 

bem como com quem e para quem atua pedagogicamente, visando assim 

determinar sua ação concreta de modo consciente e objetivo – “Para o educador 

progressista coerente, o necessário ensino dos conteúdos estará sempre 

associado a uma leitura crítica da realidade” (Freire, 2000a, p.29). 

Há que destacar ainda, neste processo, o conhecimento histórico como 

primordial para sua construção (“pensar historicamente a sociedade na qual nos 

debatemos todos” – Chesneaux, p.10) e de “reconhecer que a História é tempo de 
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possibilidade e não de determinismo, que o futuro é problemático e não 

inexorável” (Freire, 2000b, p.113). 

Quando pedi que se referissem sobre como é feito o trabalho com a 

temática histórica, as professoras apresentaram procedimentos que partem da 

elaboração de projetos (P1), relacionam os acontecimentos históricos 

considerando o tempo passado, presente e expectativas futuras (P2), bem como 

partem da história de vida do aluno (P3). Apesar de haver previamente o 

estabelecimento de temas predeterminados (P1), tem-se, ao mesmo tempo, pelo 

menos enquanto uma preocupação docente, o aluno como referencial para se 

construir a noção histórica, partindo de seus conhecimentos prévios (P2) para, só 

então, abranger a História geral (P3). 

Podemos notar, nesse procedimento, uma ligação com a história local, 

onde a identidade e a realidade do aluno29 se apresentam como pontos de 

partida, possibilitando, com isso, estruturar-se um trabalho na perspectiva de “que 

o conhecimento com o qual se trabalha na escola seja relevante e significativo 

para a formação do educando” (Freire, 2000a, p.83). Além disso, a prática escolar 

baseada no trabalho com história local, propiciaria a construção do sentido de 

localidade, entendendo esta como: “Levantamento de diferenças e semelhanças 

individuais, sociais, econômicas e culturais entre os alunos da classe e entre eles 

e as demais pessoas que convivem e trabalham na escola” (Brasil, 1997b, p.53 e 

54). E isto como o fim de se ver alcançado o seguinte entendimento: 

A história (...) ao estudar as transformações de uma 

sociedade, deve procurar recuperar a ação dos diferentes 

grupos que nela atuam. Quando uma sociedade é pensada 

como um todo e fica-se atento às ações de seus diversos 

grupos, explica-se porque seu processo toma um 

determinado caminho e não um outro... A história deve 

procurar perceber as injunções que permitiriam a 

concretização de uma possibilidade e não de outras. Ao se 

                                                 
29 “Entendemos por realidade mais próxima do aluno tudo o que está ligado à sua própria experiência de vida, 
que tem a ver com o que ele sente, pensa, sabe, se interessa, se preocupa, etc., e que está marcado 
profundamente pela experiência do meio cultural que o envolve, dos grupos sociais nos quais ele está 
inserido” (Cabrini et ali, p.54). 
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pensar o processo com essa preocupação, destrói-se a idéia 

de sua direção única e inevitável (Cabrini et ali, p.58). 

Com o fim de atender a estas exigências (“desnudar as tramas em que os 

fatos se dão, descobrindo sua razão de ser” – Freire, 1992, p.32), mas 

considerando para isso a particularidade de cada série, as professoras recorreram 

aos seguintes procedimentos na hora de desenvolverem seu trabalho: elaboração 

de planejamentos anuais e quinzenais (P1); levantamento de dados e de 

informações – entendo que todas recorrem a esta prática –, utilizando para isto 

fontes diversas (jornais, revistas, fotos, entrevistas e outros) e trabalho em grupo 

(P3), tendo sempre a preocupação de aproximar o conteúdo da realidade da 

criança, “estimulando descobertas e a reflexão” a fim de que a criança se torne 

consciente e questionadora (P2) – o que me remete à seguinte colocação: “Não se 

esqueça de que o objetivo último desse exercício de raciocínio histórico é 

despertar no aluno sua capacidade de se expressar como sujeito de sua própria 

reflexão” (Cabrini et ali, p.68), visto que “todos devem ter acesso aos bens 

materiais e imateriais que representem o seu passado, a sua tradição, enfim, a 

sua história” (R. Oriá, In: Bittencourt, p.138). O que, de maneira bastante 

ampliada, é confirmado por Paulo Freire quando diz: 

Sublinhe-se ainda que a inteligência da História como 

possibilidade implica reconhecer ou constatar a importância 

da consciência no processo de conhecer, de intervir no 

mundo. A História como tempo de possibilidade pressupõe a 

capacidade do ser humano de observar, de conhecer, de 

comparar, de avaliar, de decidir, de romper, de ser 

responsável. De ser ético, assim como de transgredir a 

própria ética. Não é possível educar para a democracia, 

para a liberdade, para a responsabilidade ética na 

perspectiva de uma concepção determinista da História 

(2000b, p.126). 

O entendimento por parte das professoras do que seja história local, 

inicialmente se apresenta, conforme P1, como uma colocação vaga e incompleta, 

ao responder como sendo apenas o estudo do meio. Já P2 e P3 assemelham-se 
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em suas colocações, apesar de uma ser mais minuciosa (P2) e a outra mais 

concisa e direta (P3). De qualquer modo ambas entendem história local como um 

processo relacional (a História do lugar onde vivemos e fazemos parte do 

contexto; atuamos sobre ele – P3) e dinâmico (todos os acontecimentos e 

informações que cercam o indivíduo; relação do particular com o real – P2), 

mostrando-se necessária para que o aluno se situe no mundo e torne-se 

integrante de todo o processo histórico (P2). 

Partindo do entendimento de que “os estudos da história local conduzem 

aos estudos dos diferentes modos de viver no presente e em outros tempos, que 

existem ou que existiram no mesmo espaço” (Brasil, 1997b, p.52), o que 

propiciaria aos alunos uma capacidade crítica e reflexiva de sua história e, 

portanto, de seu próprio estar no mundo, ressalto, nesse processo, “a importância 

fundamental de um relacionamento crítico com o saber produzido” (Cabrini et ali, 

p.63), deixando claro que: 

As dificuldades de recuperação de uma realidade muito 

distante no tempo vem do fato de que o passado não é 

transparente, que seus registros (voluntários ou 

involuntários) não podem ser analisados com os olhos do 

presente; isto supõe todo um trabalho de superação do 

senso comum no trato com os documentos. Como todos os 

aspectos da vida social variam, assim também variam as 

noções correspondentes (Cabrini et ali, p.60). 

Em suas colocações as professoras dizem ter o aluno como referência 

central no desenvolvimento de seu processo de ensino-aprendizagem, já que dão 

importância aos seus conhecimentos prévios (P1), utilizam-se de exemplificações 

relacionáveis à sua realidade (P2) e, por último, partem de sua história de vida a 

fim de fazê-lo compreender-se como parte de um todo (P3). Com isso, configura-

se uma prática que, centrada no aluno, relaciona-o com a realidade tendo como 

base o diálogo, exercitando aquilo que Paulo Freire denominava de relações 

dialógicas, relações estas onde “possamos crescer juntos, aprender juntos” 
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(2000a, p.64), sem o que não seria possível coletar dados e informações sobre 

sua história de vida de modo eficaz: 

A priorização da “relação dialógica” no ensino que permite o 

respeito à cultura do aluno, à valorização do conhecimento 

que o educando traz, enfim, um trabalho a partir da visão do 

mundo do educando é sem dúvida um dos eixos 

fundamentais sobre os quais deve se apoiar a prática 

pedagógica de professoras e professores (Freire, 2000a, 

p.82). 

Quando solicitadas a registrarem e avaliarem alguma atividade 

desenvolvida na área da história local, as professoras relataram as seguintes 

experiências: 

P1 – registro fotográfico de pontos específicos do município; mural de fotos 

familiares e levantamento de dados de parentes (avós, tios etc.): 

profissão, endereço, escolaridade, grau de parentesco etc.; 

P2 – elaboração de uma apostila sobre Osasco a partir de uma atividade 

interdisciplinar entre História e Geografia que teve a duração de um 

mês; 

P3 – projeto sobre a História de Osasco trabalhado com a turma da 2ª 

série, tendo transcorrido durante todo o ano e envolvido todas as 

disciplinas. 

Ao analisar as atividades apresentadas individualmente por elas, podemos 

ter a impressão de fragmentadas, sem se corresponderem com a dimensão do 

entendimento que aqui, nessa pesquisa, se construiu como aquilo que melhor 

caracteriza ou fundamenta um trabalho com história local. Mas se as considerar-

mos juntas, presentes num mesmo contexto significativo, é possível notar uma 

complementação mútua, uma interação natural, como se fossem etapas de um 

único e mesmo projeto, encaixando-se perfeitamente na preocupação que se 

espera encontrar em um trabalho educativo baseado no estudo da história local. 

A experiência de P1, por exemplo, que, com o objetivo de apresentar 

referências espaciais da História do município aos seus alunos, recorre ao registro 



 75

fotográfico de espaços e cenários da cidade (ainda que destacando aspectos da 

História oficial), demonstra um rico exercício de construção do olhar. Ao mesmo 

tempo em que procurava e registrava cada uma das paisagens selecionadas, foi 

aguçando e educando sua própria percepção sobre a realidade de sua cidade, 

passando a perceber a si mesma (inicialmente não cogitava em registrar sua 

própria imagem nas fotos) e a seus alunos como pertencentes e membros da 

História. Ao realizar este registro, por conta própria e sem qualquer subsídio ou 

orientação, P1 demonstra que o estudo da história local pode desenvolver a noção 

de cidadania, não apenas com relação aos alunos, mas ao próprio professor, visto 

que suas inúmeras fotos serviram para indicar um caminho, um caminho que 

conduza à descoberta de sua cidade – “a cidade assume as caras das relações 

que a produzem” (M. A. Santana, In: Costa & Gondar, p.46). 

Sem esperar que o sistema de ensino apresentasse uma proposta 

educativa baseada nessa percepção, P1, ao mesmo tempo em que fazia seus 

registros, ressignificava-se frente às paisagens urbanas, repensava-se como 

professora, num processo de reflexão que não tem espaço no modelo oficial de 

ensino estabelecido em Osasco, já que este não permite que os indivíduos, sejam 

eles alunos ou professores, se estruturem e se expressem plenamente. 

De fato, o que estas professoras ensinam e demonstram, por mais que lhes 

faltem liberdade e apoio didático-pedagógico, é a existência de uma busca 

individual, de uma luta solitária atrás de respostas que qualifiquem sua tarefa 

docente, enfatizando mais uma vez a importância de se compreender “como os 

professores conectam criticamente seu ensino à realidade da vida e das 

condições materiais dos alunos” (Apple, 2000, p.162). A partir de sua prática, 

mesmo que ainda muito apegada à concepção oficial do que venha a ser a 

História do município, buscam dominar e se apoderar dos processos de leitura e 

compreensão desta mesma História junto com seus alunos, o que lhes assegura 

condições de montarem novos referenciais. Afirmo isso baseado nos 

procedimentos que me apresentaram quando da indicação das atividades que 

desenvolveram: um levantamento de dados a partir da realidade do aluno, ou seja, 

buscaram tirar dele informações sobre sua própria história constitutiva (P1); 
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trabalharam interdisciplinarmente, elaborando, inclusive, material didático próprio 

(P2); dimensionaram um projeto de longo prazo, intercalando diferentes recursos e 

etapas de exploração, indicando ao final que os alunos se mostraram mais críticos 

e interessados por sua cidade, além de mais atentos em relação ao outro e, 

também, preocupados em conscientizarem os pais sobre o que aprenderam (P3). 

Cientes das muitas falhas a serem sanadas, as professoras posicionaram-

se da seguinte maneira: “É necessário um trabalho mais integrado na rede 

municipal com relação ao estudo da história de vida do aluno e da história local – 

o trabalho como é realizado atualmente fica muito restrito” (P3), já que “o aluno 

não sabe o que ele está fazendo, não sabe qual que é a importância dele ali” (P1). 

Com isso fica claro a distância entre o poder público e o que estas professoras 

pretendem e buscam efetivar em sua prática escolar. A insensibilidade 

governamental é esterilizante e inibidora do interesse pedagógico, já que impede o 

desenvolvimento de atividades de modo mais rico e intenso. Dentro do que é 

permitido procuram brechas, como por exemplo a aproximação com a diretora, a 

coordenadora, ou ainda com colegas que tenham o mesmo tipo de interesse (“às 

vezes que eu trabalhei melhor foi com uma colega” – P3), a fim de procurar 

escapar à falta de coerência existente: 

A diretora tinha um pensamento, a vice-diretora outro e a 

coordenadora um outro, completamente diferente, e isso 

deixava as professoras completamente perdidas porque a 

diretora dava de uma forma, aí chegava nas reuniões a 

coordenadora tinha uma outra concepção de educação. Não 

havia uma linha de trabalho entre todos os professores, não 

existia uma integração do grupo. Era uma coisa meio 

fragmentada. E o que ficava mais prejudicado era o trabalho 

pedagógico, porque não existia uma linha, uma filosofia da 

escola. Era um cumprir programas (P3). 

Também foi possível perceber esta desarticulação no relato de P1: 

As reuniões de professores são às terças e quartas. Só que 

a maioria das vezes, ou é para a gente fazer o plano 
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quinzenal ou é para a gente falar de recado que a Prefeitura 

manda – e a Prefeitura dá recado todo dia. Nós somos 

obrigados a fazer. E aí a hora passa, e o pedagógico acaba 

ficando meio perdido. E cada professor faz aquilo que acha 

melhor para a sua turma. 

Quando foi estabelecida uma orientação mais objetiva, ela foi feita de um 

modo determinado: “A Prefeitura envia um tema. Agora, por exemplo, estamos 

trabalhando educando para o trânsito. A Prefeitura compra o livro e a gente tem 

que trabalhar durante o ano com este livro, nas aulas de Geografia e História, 

também. Os coordenadores fazem os cursos e passam para os professores” (P2). 

Por fim, P3 ilustra bem o esquema desagregador existente no plano 

pedagógico, quando descreve de que maneira o planejamento anual é realizado: 

Todo ano, no começo do ano, nós fazemos o planejamento 

de três dias. Geralmente sentamos por série, mas como era 

pouco tempo para se planejar o ano inteiro, acabava-se 

dividindo da seguinte forma: cada professor ficava 

responsável por uma disciplina, um ficava com Português, 

outro ficava com Matemática (era sorteado). Então, muitas 

vezes, eu não planejava as outras disciplinas, eu planejava 

uma só; a equipe não participava de todo o planejamento, 

um professor planejava aquela disciplina daquela série que 

ele era sorteado. Muitas vezes eu não concordava com o 

planejamento de Português, mas tinha que seguir porque a 

professora colocou lá no planejamento anual. Isso 

aconteceu muitas vezes, todos os anos era assim. 

Com base nesses esclarecimentos posso passar a tratar do modo como o 

estudo da história local é sistematizado e percebido dentro da estrutura escolar do 

município, visto “que as crianças não sabiam nem a história de vida delas 

mesmas” (P3) e que “informações sobre a cidade são poucos lugares que têm” 

(P3). Notei de início o pouco tempo destinado no currículo à disciplina de História: 

“É uma aula de História por semana, uma de Geografia e duas de Ciências” (P1); 

bem como o seu desenvolvimento que não foge ao modelo apresentado 
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anteriormente: “Na maioria das vezes há um projeto que a Prefeitura envia para a 

escola, que nós temos que seguir” (P2). Há que destacar o que afirma P3, que 

“não se valoriza a História, a Geografia e Ciências, elas são deixadas sempre para 

segundo plano”, sendo portanto “impossível você trabalhar a História como deve 

ser trabalhada” (P3). 

P1, por sua vez, descreve com detalhes a maneira como o tema da história 

local foi posto para a rede do município: 

Houve um ano que a Prefeitura mandou que trabalhássemos 

com a História de Osasco, só que normalmente fica muito 

opcional. Foi somente em 2000 que foi incluída no 

planejamento. Não foi propriamente dito um projeto. Eu 

estava com uma 3a série. Então os professores se 

organizaram, teve aquela união, todo mundo trouxe material, 

eu tinha muita coisa. Nos outros anos não foi incluída, nem 

99, nem 2001 e nem 2002. Mas em 2000, quando a 

Prefeitura pediu para colocar no plano, no planejamento, aí 

sim, teve um projeto legal. Só que, na realidade, nos outros 

anos, nas outras vezes, o professor trabalhava se quisesse 

a história local, porque começa assim (todo ano é a mesma 

coisa): “vamos trabalhar a história da vida do aluno”. (...) 

História da vida do aluno e só. (...) a história local, aqui em 

Osasco (não sei daqui para frente), sempre ficou muito 

jogada. Os meus alunos sabem porque eu comento muito, 

falo muito com eles. (...) Qualquer professor que trabalhou 

Osasco fora do ano de 2000 foi porque quis, foi 

independente. 

Conscientes de seu papel na formação de alunos que “assumam o papel 

ativo de ‘elaboradores de significados’” (Apple, 2001, p.30) e do contexto em que 

estão inseridas, as professoras têm claro o que necessitam para efetivar um 

trabalho consistente com a história local: “Primeiro de tudo eu acho que tem que 

mudar a carga horária de História, Geografia e Ciências” (P1); “Precisaria haver 

mais materiais à disposição do professor” (P2). Estas são proposições num 
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primeiro momento modestas, mas que sem sombra de dúvida pedem mudanças 

mais amplas: 

São possíveis de serem realizadas, mas tem que começar 

com a estrutura maior. Mudança maior, assim, no sentido de 

que se é para trabalhar com história local, então vamos 

trabalhar de verdade com história local. Vamos montar um 

projeto da escola. Não adianta a escola x trabalhar, a escola 

y não trabalhar. Tem que ter primeiro uma coordenação 

maior, que indique a luz, o caminho. Na escola não existe 

um direcionamento, cada professor trabalha o que acredita. 

Tem professores que acreditam na importância da história 

local, tem professor que não acredita, então fica complicado. 

Mas é possível, eu acredito que seja possível (P3). 

A política educacional: limites para educar com a história local 

Inicialmente pude constatar que a estrutura física das escolas do município 

tem um modelo padrão, contendo os recursos básicos necessários: salas de 

direção, de coordenação, de professores, de leitura, de informática etc., 

caracterizando-se ainda como escolas de pequeno a médio porte, tendo entre 600 

a 800 alunos, podendo chegar a 1.400. Suas equipes são enxutas, divididas em 

dois grupos de acordo com o período (manhã e tarde), constituídas por volta de 20 

professores no total. 

Toda a estrutura pedagógica é conduzida pela coordenadora pedagógica 

que tem a incumbência de elaborar junto com os professores o planejamento 

escolar: “O planejamento é feito junto com a coordenadora; os professores das 

mesmas séries se reúnem, de acordo com o planejamento, com a importância do 

tema, passando o resultado para a coordenadora dar uma olhada, alguma 

orientação e, por fim, autorizar ou não” (P2). Planejamento este que é 

estabelecido no início do ano e depois atualizado quinzenalmente. É necessário 

considerar que, apesar de ser discutido e elaborado de comum acordo na maior 

parte das vezes, o planejamento fica inteiramente à mercê das alterações que a 
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Secretaria de Educação periodicamente encaminha às escolas, por meio 

principalmente da própria coordenadora pedagógica que semanalmente se reúne 

com a equipe da Secretaria – “A gente passa tudo para a coordenadora que, 

semanalmente, passa para a Secretaria” (P2). Com isso nota-se que a estrutura 

de apoio é muito rígida e controlada, com acompanhamento direto da 

coordenação e da própria Secretaria que pede para ver semanários, diários etc. – 

“tem que trabalhar todos os projetos que mandam” (P1). Além disso, as atividades 

são desenvolvidas de modo a incentivar mais o cumprimento de metas do que a 

construção de um trabalho de grupo que tenha as necessidades de aprendizagem 

do aluno como seu eixo principal. 

Quanto ao processo de elaboração da proposta pedagógica, as professoras 

informaram que houve reuniões destinadas a este fim, tendo sido realizadas no 

início do ano – planejamento anual – e ao longo deste, na forma de planejamentos 

quinzenais e bimestrais30. O corpo docente foi dividido “por série e cada grupo, de 

acordo com o planejamento predeterminado, formou propostas e projetos” (P1), 

sendo que o “professor, com auxílio do coordenador, elaborava as aulas, e 

discutia atividades e novas idéias no HTPC” (P2), quando “nada impedia que 

professores de outras séries expusessem suas idéias e que se fizesse uma troca 

de experiências” (P1) – todo esse processo era conduzido pela coordenadora 

pedagógica e acompanhado pela direção “através do caderno semanário e do 

caderno volante dos alunos” (P3). Com relação à orientação ou suporte por parte 

da Secretaria de Educação, P1 sequer se manifesta a respeito, mas P2 e P3 

esclarecem que ela se dava por meio da coordenadora pedagógica, semanal ou 

quinzenalmente, caracterizando-a como o elo de ligação entre a escola e a 

Secretaria no que se refere às orientações curriculares. 

É importante destacar dois pontos quanto ao exposto acima. Primeiro que, 

embora a escola atenda rigorosamente ao que se espera que ela faça, em relação 

à elaboração de seu planejamento anual de forma grupal (pelo menos é o que se 

entende que está ocorrendo), não fica evidenciado se seu exercício é 

                                                 
30 A LDB dispõe no inciso I de seu artigo 12 que as escolas devem “elaborar e executar sua proposta 
pedagógica”, e no inciso I de seu artigo 13 que os docentes devem “participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino” (Lei n°9394/96). 
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rigorosamente participativo e coletivo. O que questiono é se, ao fazê-lo, realmente 

são elaboradas propostas de comum acordo entre a equipe pedagógica, se elas 

atendem às necessidades reais de seus alunos ou se são trazidas de forma 

predeterminada. O segundo ponto diz respeito à coordenadora ser o elo de 

ligação entre a Secretaria e a escola, não existindo nenhum material didático que 

sirva de orientação para a prática escolar, nenhuma referência escrita em que o 

professor possa se apoiar, discutir e estudar, nada que possa ser criticado ou 

questionado. 

É interessante notar que as professoras também frisam esta lacuna, mas 

nenhuma cita, em nenhum momento, o livro “Osasco Cidade Trabalho – nosso 

município” (Sales & Ordoñez), que, apesar de ser uma obra que dá ênfase à visão 

hegemônica que caracteriza o ensino que é praticado no município, não é adotado 

como obra de referência ou de consulta. 

Dentro dessa conjuntura, as professoras levantaram quais seriam as 

principais dificuldades para dar seqüência ao trabalho com história local, 

considerando aí a realidade de trabalho de cada uma. Foram destacados três 

dados principais: a pobreza como dificultador do trabalho em sala de aula, já que 

impede que algumas propostas sejam realizadas, como, por exemplo, ir até uma 

biblioteca ou outro espaço a fim de realizar uma pesquisa (P1); a falta de 

empenho da Secretaria de Educação em propiciar condições para que os alunos 

visitem os espaços mais importantes da cidade (P2); a dificuldade de conseguir 

material de pesquisa sobre a história local, pois existem poucas fontes sobre o 

assunto (P3). Isto resulta em três dados cruciais que transcendem o espaço 

próprio da escola, mas que sobre ele recaem. Problemas, sem dúvida nenhuma, 

de uma ordem estrutural que se configura contrária a uma prática educativa 

voltada à conscientização de seus alunos, já que defensora de procedimentos 

administrativos e pedagógicos opostos a esta construção: 

A negação de direitos humanos básicos, a destruição do 

meio ambiente, as condições mortíferas nas quais as 

pessoas (dificilmente) sobrevivem, a falta de um futuro 

significativo para (...) milhares de crianças (...) – tudo isso 
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não é apenas ou mesmo primordialmente um “texto” a ser 

decifrado em nossos autores pós-modernos. Trata-se de 

uma realidade que milhões de pessoas experienciam em 

seus próprios corpos todos os dias. O trabalho educacional 

que não se encontre profundamente conectado a uma 

compreensão profunda dessa realidade (e esta 

compreensão não pode prescindir de uma análise séria da 

economia política e das relações de classe sem perder 

muito de sua força) corre o risco de perder a sua alma. As 

vidas de nossas crianças exigem ao menos isto (Apple, 

2000, p.30). 

O fato de a própria organização pública não atender às necessidades 

mínimas dos cidadãos sob sua responsabilidade me faz crer em sua 

incompetência gerencial ou em sua intenção consciente em não corresponder aos 

interesses em prol de uma educação de qualidade, confirmando na prática a 

seguinte colocação de Paulo Freire: “a burocracia é tão lenta e complicada que, na 

verdade, acaba sendo uma barreira tão grande que parece ter sido inventada para 

que as coisas não se façam, não andem” (2000a, p.97), o que só confirma a 

necessidade de se buscar “uma educação denunciante da opressão e anunciante 

da liberdade” (IDEM, p.73). Mas, para que não fiquemos apenas no discurso irado, 

há “que repensar a administração, melhorar os meios de comunicação entre os 

vários setores, pondo-os todos a serviço da escola, que é o espaço fundamental 

da Secretaria, em que a prática pedagógica se dá” (IDEM, p.55). Respondendo 

assim ao que está disposto na Lei Orgânica do Município de Osasco, no §3° de 

seu artigo 184, estabelecendo que “constitui matéria obrigatória nas escolas da 

rede municipal o ensino da História de Osasco”, o que, subentende-se, implica em 

dar condições para que isso se dê, conforme o que determina a Lei Complementar 

n°36/94 ao assinalar como um dos direitos e deveres dos profissionais de ensino 

“ter ao alcance informações educacionais, bibliografia, material didático e outros 

instrumentos, bem como contar com a assistência técnica que auxilie e estimule a 

melhoria de seu desempenho profissional e a ampliação de seus conhecimentos” 

(artigo 89, inciso I). 
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É aqui, nesse momento, que constato o quanto as professoras se 

encontram sem um respaldo efetivo que, além de suprir suas necessidades 

pedagógicas, as respeite de fato. Nada aparece no modelo gerencial da educação 

do município de Osasco que demonstre haver um cuidado com a figura do 

professor e com os objetivos de sua prática docente que apontem para a 

construção de uma escola que, com base no pensamento freireano, seja espaço 

da reflexão conscientizadora. Tudo parece negar a preocupação que deveria 

nortear uma política educacional nos seguintes termos: “fazer com que os 

professores se apropriem dos saberes de que são portadores e os trabalhem do 

ponto de vista teórico e conceptual” (Courtois e Pineau, apud Nóvoa, p.17). Ao 

contrário, o que se via, no dizer de P3, era “sempre o professor meio sozinho”. 

Mesmo sabendo como já vimos que duas das principais reivindicações das 

três professoras são justamente ter material sobre a história local ao qual 

recorrerem e que elaborar e providenciar este tipo de material são incumbências 

dos sistemas de ensino, fica a dúvida: conhecendo como o sistema de ensino de 

Osasco funciona, este material não seria na verdade mais um instrumento de 

manutenção de uma concepção histórica a inibir qualquer outro tipo de prática 

mais crítica e autônoma? Confirmando com isso que “a memória histórica 

constituiu uma das formas mais fortes e sutis da dominação e da legitimação do 

poder (...) os grupos dominantes vencedores na História tentam impor a sua visão 

e a perpetuação de uma memória da dominação” (R. Oriá, In: Bittencourt, p.136). 

Aspectos sobre a formação das professoras 

Considerando que as professoras aqui apresentadas realizaram um 

trabalho docente com base na história local, e que este mesmo trabalho pouco 

deveu às orientações e ao apoio que se esperaria viessem do respectivo sistema 

de ensino, passei a levantar hipóteses explicativas para este fato, buscando 

aspectos que marcaram sua formação. Com isso procurei localizar elementos da 

história de vida dessas professoras responsáveis pelas posturas e práticas que 

desenvolveram ao trabalharem com a história local. 
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Considerando ainda, como nos coloca P1, que “tudo o que você for fazer 

tem que ter um objetivo”, e de que “o objetivo do professor é o aluno”, é urgente a 

ação de construir uma prática que dê conta de atender a essas afirmações, 

aproximando equilibradamente base teórica de experiência prática, notando 

sempre que “as experiências profissionais não são formadoras de per si. É o modo 

como as pessoas as assumem que as tornam potencialmente formadoras” (M. da 

C. Moita, In: Nóvoa, p.137). Será da maneira que respondermos a esta exigência 

que poderemos contribuir para a construção de uma escola democrática plena de 

realizações humanas, já que, “embora funcione segundo regras e processos 

estabelecidos objectivamente, sempre se desenvolve na relação de uns com os 

outros, numa combinação permanente entre estratégias afectivas pessoais, 

grupais e organizacionais” (M. M. Fontoura, In: Nóvoa, p.195). E nesse processo, 

sem dúvida nenhuma, a marca da História no fazer escolar tem uma importância 

inquestionável, levando-se em conta que possibilita “enfatizar as relações entre os 

tempos históricos a partir de seus resíduos no presente e deles estimular a crítica 

do presente em seus elos com o passado” (Iokoi, p.14). 

Diante disso, restou a cada uma das professoras recorrer aos conteúdos e 

aos contornos de sua própria formação como aqueles elementos com os quais de 

fato podiam contar para a realização de sua prática docente. No que diz respeito à 

sua formação profissional, elas destacaram, num primeiro momento, a experiência 

docente como um valor primordial: bagagem é fundamental, a experiência 

soluciona tudo, não bastando ser apenas professor, tem que ser amigo – você não 

conhece apenas o aluno, mas a criança também (P1). Outro aspecto a ser 

considerado diz respeito ao professor manter-se sempre atualizado, por meio de 

leitura, pesquisas, participação em congressos e cursos (P2). Por último, que deve 

se conscientizar de seu papel social e de seu compromisso político, já que disso 

depende a competência de seu trabalho (P3). 

Nesse ponto, chego ao aspecto principal desse trabalho: revelar o potencial 

transformador da prática docente consciente e competente em seu fazer escolar, 

dando ênfase a ele a ponto de transformá-lo a partir de um permanente processo 

crítico, baseado em indagações e perplexidades, confirmando que “esta 
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possibilidade, a de pensar criticamente, faz parte da natureza humana. (...) É a 

qualidade indispensável à existência humana. É condição de vida democrática” 

(Freire, 2000b, p.109). Afirmando, ainda apoiado em Paulo Freire, uma “prática 

educativa que, coerente com o ser que estamos sendo, desafia a nossa 

curiosidade crítica e estimula o nosso papel de sujeito do conhecimento e da 

reinvenção do mundo” (Ibid., p.124). 

Ao mesmo tempo, o professor consciente desse processo, sabe-se em 

permanente aperfeiçoamento e busca de uma criticidade autônoma e atuante no 

mundo: 

A criticidade para nós implica na apropriação crescente pelo 

homem de sua posição no contexto. Implica na sua 

inserção, na sua integração, na representação objetiva da 

realidade. Daí a conscientização ser o desenvolvimento da 

tomada de consciência. (...) A criticidade (...) há de resultar 

de trabalho pedagógico crítico, apoiado em condições 

históricas propícias (Freire, 1983, p.61). 

As professoras, no que se refere à sua formação escolar, viveram uma 

trajetória bastante semelhante, tendo no curso de Magistério e na Faculdade de 

Pedagogia31 suas principais referências. Além disso, todas têm como base de sua 

experiência profissional e docente o município de Osasco, notadamente na rede 

municipal de ensino, onde ingressaram pouco depois de concluírem o Magistério 

(entre um a dois anos após o seu término) ou logo após ingressarem na 

Faculdade: “Eu tenho a minha experiência toda em Osasco” (P1); “No ano que eu 

entrei na Faculdade eu comecei a dar aula” (P2). 

Todas sinalizam que receberam a influência de várias pessoas ao longo de 

suas vidas, as quais, de um modo ou de outro, as influenciaram na decisão de se 

tornarem professoras, isso ocorrendo diretamente no ambiente escolar ou não. P1 

considera positivamente, por exemplo, que em cada uma das etapas de sua vida 

escolar sempre houve um professor que a marcasse – desde a 1ª série até a 

                                                 
31 Há que destacar que P2 tem um currículo mais diversificado, tendo passado por vários outros cursos, e que 
P3 está cursando Psicopedagogia (lato sensu). 
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Faculdade; já P2 sinaliza apenas um professor da época do colegial (“Um 

professor de Filosofia no colegial é alguém em quem eu me espelho”). P3, por sua 

vez, destaca uma professora que era sua vizinha como uma grande referência 

(“...eu tinha uma vizinha com quem eu convivia muito, e ela era professora. Eu me 

inspirei muito nela, no trabalho que ela fazia, e ela sempre me incentivando, 

dizendo que eu tinha que ser professora também. Isso me ajudou muito”). Importa 

ainda que, além da família como elo de influência ou apoio (P1 e P3), todas, 

invariavelmente, citam Paulo Freire como um autor que as marcou intensamente 

desde as primeiras leituras no Magistério, sendo inclusive para P3 aquele a quem 

recorre quando está desanimando – chamo atenção ao fato por ser o mesmo 

autor que usei como principal referência bibliográfica, demonstrando a existência 

de uma base teórica na construção de suas práticas. 

P3 apresenta com mais clareza como cada uma de suas experiências 

escolares favoreceu a sua formação, tendo como ponto de partida o Magistério: 

“Foi essa escola que me deu toda a formação que eu tenho, a concepção que eu 

tenho de educação hoje começou naquela época e foi muito sólida. Depois eu fui 

só aprimorando... Lá eu tive muitos cursos, muitas oficinas... Tudo o que eu 

aprendi na teoria, eu fazia no meu estágio e na prática de regência, assistindo às 

aulas eu via que tudo aquilo era possível”. Com relação ao curso de Pedagogia 

ela nos conta: “A Faculdade ajudou a amadurecer o que eu já tinha. Ajudou a 

reelaborar algumas coisas que eu não tinha entendido muito bem na época, acho 

que por eu ser adolescente, não ter maturidade; ajudou a rever algumas posturas 

que eu precisava mudar, foi um aprofundamento. Vi algumas coisas que eu não 

havia tido, como, por exemplo, Sociologia, o que me ajudou a ver algumas coisas 

que eu não conhecia, bem como outras disciplinas que me ajudaram um pouco”. 

Por último, cita o curso de lato sensu que atualmente freqüenta: “A 

Psicopedagogia completou o que faltava, me fazendo entender um pouco o lado 

psicológico das pessoas. Isso melhorou muito minha prática porque me fez 

entender coisas que eu não entendia a respeito da criança, me completou como 

se fosse a peça que faltava como profissional. Eu acho que ela me deu uma base 
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excelente para lidar com problemas de sala de aula, tanto em relação a 

indisciplina quanto em relação a outros aspectos”. 

Com relação a P1 e a P2, é bom destacar o que comentam sobre o papel 

da Faculdade de Pedagogia em suas vidas: “Tive princípios que adquiri na 

faculdade. Ela mudou minha cabeça, me deu subsídios para seguir em frente, me 

deu muito mais responsabilidade” (P1); “A Pedagogia me marcou. Acho que foi 

superimportante porque eu caminhei junto, no ano que eu comecei a faculdade, 

comecei a dar aula, acho que isso acrescentou muito” (P2). 

Configura-se aqui, na formação dessas professoras, a partir das evidências 

coletadas, o amadurecimento de princípios que convergem para a percepção e a 

conseqüente noção de uma educação baseada no respeito ao aluno, ou seja, na 

construção de uma visão educativa que entende o aluno como carregado de 

significado. Tendo por base este ponto comum, cada uma das professoras, 

inseridas em seu próprio processo de construção do conhecimento, com ênfase 

na experiência universitária, contraposto à prática na escola pública, encontrou no 

ensino com a história local um fazer escolar marcante e coerente com as 

perspectivas de uma educação transformadora e de qualidade, que atenda à 

solicitação de Paulo Freire: “O que se exige eticamente de educadoras e 

educadores progressistas é que, coerentes com seu sonho democrático, 

respeitem os educandos e jamais, por isso mesmo, os manipulem” (1992, p.80) 

Com isso, é possível constatar um outro princípio básico que teve um papel 

marcante na concepção de ensino e de educação dessas professoras: a noção do 

valor da democracia, sem o que não conseguiriam configurar a idéia de um aluno 

vinculado às questões de seu contexto (“Na minha sala de aula a gente abre muita 

discussão” – P1). Na percepção do princípio democrático – no caso de Osasco o 

correto seria indicar na percepção de sua ausência – as professoras puderam 

notar sua importância para a efetivação do trabalho que se propunham realizar, 

tornando presente nessa construção (de modo sofrido, posto que cheio de 

dificuldades) o entendimento esboçado por Paulo Freire quando diz: 

... necessidade que temos (...) de insistir, tanto quanto 

possamos, em práticas de natureza democrática. Práticas 
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em que aprendamos a lidar com a tensão entre autoridade e 

liberdade, de que não se pode escapar a não ser com 

prejuízos para a democracia. Temos que superar a nossa 

ambigüidade em face das tensas relações entre autoridade 

e liberdade. Quando mais autenticamente vivo essa tensão, 

tanto mais menos temo a liberdade e menos nego a 

autoridade necessária (2000a, p.133). 

Diante disso, chego ao que considero o ponto principal a nortear a 

formação dessas professoras em sua prática com a história local: a noção do 

conceito de historicidade (nosso ser e estar no tempo e no espaço em permanente 

transformação e realização), seja quando relacionada aos seus alunos, seja 

quando relacionada a elas mesmas (“O professor tem que ter consciência de que 

a escola faz parte do mundo, e o mundo aqui fora gira, anda...” – P1). O 

aprendizado dessa noção constituiu-se em um princípio primordial no 

desenvolvimento da prática com história local, sem o que, inclusive, as 

professoras não poderiam executar as atividades que planejaram, ou seja, 

entendendo seus alunos como protagonistas e muito menos a si mesmas como 

responsáveis pela condução desse processo. Só assim, no meu entender, 

puderam perceber o currículo como a expressão dos participantes da ação 

educativa, caracterizado, no dizer de Beane & Apple, como “experiências de 

aprendizado organizadas em torno de problemas e questões” (p.30). 

Considerando, portanto, as colocações apresentadas até aqui, podemos 

averiguar quanto é importante e necessário para uma prática educativa de 

qualidade – consistente e respeitosa de seu aluno – termos profissionais que 

tenham em seu cotidiano o permanente indagar-se sobre sua constituição 

educativa, sua formação e condições reais de trabalho, visto que, “quando 

investigam o significado do ensino, dão início à tarefa árdua, tonificante e 

reconstituinte, de se localizarem a si próprios e aos seus alunos em contextos 

sociais, históricos e políticos mais latos” (M. L. Holly, In: Nóvoa, p.90). O professor 

que tenha o sentido desse processo apurado terá compreendido a noção de que a 

“construção de si próprio é um processo de formação” (M. da C. Moita, In: Nóvoa, 

p.114), que, por sua vez, passa a ter um valor na definição de sua prática 
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educativa, contribuindo para evitar mecanismos cada vez mais eficientes de 

controle e domesticação, seja no plano pedagógico, seja no político. 

E a noção dessas armadilhas é evidente quando P1 nos afirma: 

Ninguém dá importância para o que o aluno quer, para o que 

o aluno pensa. A gente fala, fala, fala e chega lá faz outra 

coisa. A gente segue uma ordem, porque não quer ser 

mandada embora... A gente não vai atrás de nada, fica 

sempre naquela posição cômoda. Tem que mudar esse 

pensamento. Acho que tem que partir daí; eu dentro daquilo 

que eu posso fazer, eu faço. 

Ou ainda, como relata P3: 

... eu fui me desgastando muito, desanimando, eu cheguei 

até a desanimar, mas o curso de Pedagogia me ajudou 

muito, ao me dar energia, ao me dar a esperança de que 

não deveria desistir, de que eu devia continuar acreditando 

no meu trabalho. E que muitas vezes eu senti vontade de 

me moldar ao que a escola queria, porque era mais fácil e 

mais cômodo. Era menos desgastante para mim, fazer o que 

me mandavam. Mas, ainda bem que isso não aconteceu; 

hoje tenho mais maturidade, e agora eu sei lidar melhor com 

as coisas que eu não sabia antes. Agora eu sei como fazer 

de uma maneira que agrade a direção e ao mesmo tempo 

conseguir fazer o meu trabalho. 

As professoras apresentadas nesta pesquisa, no trabalho de construção de 

sua prática, desenvolveram a capacidade de questionar e analisar os fatos 

presentes em suas experiências de vida, indagando sobre as relações envolvidas 

nos processos dos quais fizeram parte. Tal postura permitiu que se posicionassem 

de modo mais crítico diante do determinismo e do autoritarismo do sistema de 

ensino de Osasco que de maneiras variadas tenta impedir o surgimento de 

práticas como as que elas defendem e construíram. Talvez, em contraponto à falta 

de diálogo e questionamento na rede de ensino, tenham encontrado em sua 

experiência na graduação, principalmente, o espaço necessário para elaborar 
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suas indagações e anseios, já que lá, pelo menos de um modo geral, puderam 

exporse e discutir o temas que lhes interessavam. 

A partir da compreensão e do aprimoramento do processo de sua formação 

enquanto educadoras, e de suas marcas no fazer escolar, é que, acredito, 

poderão ampliar cada vez mais a conscientização da professora que são e da que 

ainda pretendem ser, através da postura questionadora e indagadora que 

desenvolveram – “Eu passei muito tempo da minha vida estudando só para prova. 

Sem saber por que eu tinha que fazer aquilo. Eu acho que está na hora de 

mudarmos isso. Deve-se desenvolver no aluno a capacidade de perguntar” (P1), 

alcançando, por fim, “a importância fundamental da apreensão crítica da ou das 

razões de ser dos fatos em que nos envolvemos” (Freire, 2000b, p.31). 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

 

Chegar ao fim deste trabalho está longe de significar o estabelecimento de 

verdades e certezas fixas. Ficam, na verdade, inúmeros ensinamentos, seja a 

partir das várias aberturas propiciadas pelas leituras de diversos autores, seja pelo 

contato com vários profissionais e vários espaços educacionais, ou simplesmente 

pelo exercício dos sentidos, centrado na necessidade da observação mais atenta 

e da análise mais aprofundada, que caracterizam um trabalho dessa natureza. 

De certeza, apenas mais um ensinamento de Paulo Freire: “A certeza 

fundamental: a de que posso saber. Sei que sei. Assim como sei que não sei o 

que me faz saber: primeiro, que posso saber melhor o que já sei; segundo, que 

posso saber o que ainda não sei; terceiro, que posso produzir conhecimento ainda 

não existente” (1995, p.18). Ter trabalhado ao longo destes três últimos anos 

tendo a obra freireana como referência se constituiu em um valioso instrumento de 

trabalho e de reflexão, que me ajudou a desenvolver, inclusive, uma percepção 

mais humana e, portanto, mais inteira das professoras que participaram desta 

pesquisa. 

Este trabalho possibilitou mostrar que o professor, mesmo quando inserido 

num contexto centralizador e autoritário, pode ser capaz de perceber as 

contradições que o cercam e procurar opções para sua prática, que não sejam, 

simplesmente, ou pelo menos de modo pleno, aquelas que lhe impõe o sistema de 

ensino. Mostra experiências pessoais carregadas de significado e plenas de 

possibilidade, já que conscientes de seus objetivos e das dificuldades ou 

limitações que as envolvem. 

Construiu, também, um entendimento do quanto uma prática docente, 

apoiada na noção e no conhecimento da história local é capaz de propiciar, ou de 

poder propiciar, um fazer escolar voltado à formação de educandos conscientes e 
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críticos de seu mundo32, em oposição a um sistema de ensino que, ao contrário, 

defende uma organização e uma política inibidora dessa conquista – construção 

essa apoiada na seguinte afirmação de José de Souza Martins: “a 

responsabilidade da História é responsabilidade de diferentes sujeitos históricos e 

não de um só” (2000, p.164) . Para isso, em um primeiro momento, procurou 

constatar a percepção que professoras de escola pública tinham a respeito da 

história local em seu trabalho com alunos. 

Embora sabendo que “a autêntica pluralidade e diferença pressupõe a 

democratização e igualdade das condições” (G. Frigotto, In: Gentili, p.87) e que 

sem recursos reais e estruturais que as viabilizem fica difícil construir uma prática 

docente crítica e inquiridora, entendo que a experiência das professoras aqui 

apresentada confirmou que “o que caracteriza o comportamento comprometido é a 

capacidade de opção” (Freire, 1983, p.63), opção esta que tem no exercício franco 

e lúcido da investigação histórica, da história viva do sujeito em sua realidade 

local, um grande e importante referencial – fato este confirmado, por exemplo, 

pela experiência de P1 com o registro fotográfico de pontos específicos do 

município apresentada no capítulo anterior. 

Este testemunho demonstrou que a prática com a história local, consciente 

da presença dos sujeitos em seus processos constitutivos, não se limita a 

“somente se comprazer no detalhamento do cotidiano, mas procurar investigar 

seus elos fundamentais, como que levantando o véu que encobre esse cotidiano” 

(Cabrini et ali, p.64), confirmando, no dizer de Freire, que “é na inserção no mundo 

e não na adaptação a ele que nos tornamos seres históricos e éticos, capazes de 

optar, de decidir, de romper” (2000b, p.90). 

Além disso, esta prática docente defende ainda uma perspectiva 

pedagógica em que os alunos desenvolvam procedimentos reflexivos e analíticos, 

o que vai ao encontro do que, tão precisamente, expôs Cabrini: 

Tais recomendações se encaminham no sentido de que o 

professor considere o aluno como alguém que pensa, que 

                                                 
32 “... quando falo em mundo não falo exclusivamente das árvores e dos animais, que também amo, das 
montanhas, dos rios. Não falo exclusivamente da natureza de que sou parte mas das estruturas sociais, da 
política, da cultura, da história, de cuja feitura também faço parte” (Freire, 2000a, p.107). 
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vive, portanto, intelectualmente ativo. Isto significa, em 

outras palavras, considerar o aluno como capaz de fazer seu 

próprio percurso até o objeto de conhecimento. Que haja, 

pois, lugar para a descoberta, para a iniciativa e para a 

criação. Isto implica, por parte do professor, que ele ouça, 

observe, proponha uma metodologia compatível com a 

vivência do aluno, seu saber, sua experiência de vida. Por 

parte do aluno, significa tornar-se responsável pelo próprio 

dizer, isto é, que saiba se colocar, discutir, tomar a palavra, 

enfim, questionar os pressupostos do que lhe é dito (p.66 e 

67). 

O trabalho com a história local, enquanto uma marca do fazer escolar, da 

forma como foi analisado aqui, tendo em vista a qualidade e a pertinência de sua 

prática, necessita garantir uma ampla e bem estruturada organização que 

estabeleça, entre outros elementos, os recursos a serem utilizados, sejam eles 

materiais ou humanos, com o fim de darem suporte às exigências de seus 

procedimentos. Como primeiro passo, há que se encontrar apoio e autonomia no 

interior do próprio sistema de ensino, e não, como no caso de Osasco, estabelecer 

impedimentos e dificuldades – o que pude atestar com relação à realização de 

minha pesquisa, que desde o início teve de sofrer alterações para se concretizar e 

fugir dos desmandos do sistema. 

Em um segundo momento, há que se dimensionar os elementos 

constitutivos da História do município, destacando-se aí os diversos grupos sociais 

que nele estão presentes, a fim de não se realizar uma leitura e um entendimento 

limitante e/ou restritivo de suas condições e realidade. Para se alcançar essa 

visão abrangente, é necessário “um longo trabalho coletivo de reflexão e 

experimentação” (Iokoi, p.8) que impeça a predominância da identidade e do 

referencial de um grupo sobre o outro, um trabalho pedagógico que tenha na 

participação e no diálogo entre todos os seus membros suas principais alavancas 

metodológicas33. 

                                                 
33 Como referência interessante indico o projeto História Local nos Processos de Alfabetização de Crianças, 
Jovens e Adultos, ocorrido no município de Diadema e que consta da referência bibliográfica. 
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Complementando a questão sobre qual percepção sobre a história local as 

professoras possuíam, este estudo levantou também quais os aspectos da história 

de vida dessas mesmas professoras foram responsáveis pelas posturas e práticas 

que desenvolveram em sua ação docente. Nesse sentido, ressaltou-se a 

importância da construção teórica para apoiar e sustentar o exercício do fazer 

escolar, propiciando ao educador instrumentalizar seu próprio estar no mundo, 

bem como sua capacidade investigativa. Isto é: a construção da noção de que o 

conhecimento teórico tem um profundo papel na sua formação, assumindo na 

verdade uma importante “função desmascaradora” (Giroux, 1986, p.34), tendo em 

vista a “conexão entre pensamento e ação no pensamento dialético” (IDEM, p.35), 

contribuindo para atender, no plano local, “a questão básica de como a sociedade 

decide o seu destino, constrói a sua transformação e, para dizer de forma 

resumida, se democratiza” (Dowbor, 1999, p.17). Possibilitando, por fim, a 

transformação das condições sociais por meio da criação de um pensamento 

crítico, pois o humano é passível de alteração e mudança – “os seres humanos 

não apenas fazem história, eles também fazem as limitações, e é desnecessário 

dizer, eles também as desfazem” (Giroux, 1986, p.35), podendo, com isso, 

deslindar um direcionamento que aponte rumos para a construção de uma ordem 

que permita a modificação das estruturas de dominação através de uma ação 

educativa consciente e combativa, levando a nos constituirmos como produtores 

de conhecimento. 

Conforme pude perceber com o relato das professoras apresentado nesse 

estudo, a presença da experiência acadêmica em suas formações (tendo como o 

elo comum e mais expressivo o curso de Pedagogia) ofereceu um enorme 

dividendo para a composição de suas práticas docentes. As referências adquiridas 

no curso superior deram uma amplitude maior ao processo de análise de suas 

ações, permitindo uma percepção mais aguçada das condições em que atuavam 

no município de Osasco, ainda que consideremos que ainda lhes falte 

aprofundamento metodológico, no que tange a desenvolver uma prática 

consistente voltada à pesquisa com o fim de realizarem “um amplo processo de 
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investigação identificando os valores da população moradora na cidade, suas 

experiências culturais” (Iokoi, p.11). 

Mas não há como esquecer, ou colocar em um plano inferior, todo o 

conhecimento e a experiência que já possuíam e que, ao longo de sua história no 

ensino superior, foi se aperfeiçoando e aprofundando a partir do desenvolvimento 

e do amadurecimento de valores que permitiram construir uma noção específica 

sobre seus alunos: a de que eles deveriam ser considerados na relação de 

ensino-aprendizagem, ou seja, serem vistos e aceitos na realização da ação 

educativa como protagonistas. O fato de terem tido a possibilidade de 

encontrarem, em suas histórias de vida, parceiros que permitiram ou aguçaram a 

construção dessa noção, bem como de estudos significantes, seja na faculdade, 

seja através da leitura de determinados autores, como Paulo Freire por exemplo, 

lhes deu respaldo pedagógico com o qual ampararam sua reflexão sobre a prática 

que desenvolviam, permitindo, por fim, que pudessem atuar dentro das 

contradições do sistema de ensino, de um modo consciente e lúcido. 

De minha parte fica a constatação de que, apesar da existência de 

dificuldades na prática escolar, há professores que acreditam “que tratar um 

conteúdo vinculado à realidade do aluno permitirá mais facilmente se chegar com 

ele ao conhecimento concreto do objeto, à sua descoberta, ou seja, apreendê-lo 

em seu movimento, em suas contradições” (Cabrini et ali, p.54), tendo, ao mesmo 

tempo, como nos coloca Nóvoa, a capacidade reflexiva como um componente 

imprescindível de sua prática: “É uma dimensão decisiva da profissão docente, na 

medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente 

dependentes deste pensamento reflexivo” (p.16). 

Eu mesmo fiquei marcado pelo fazer educativo implícito nessa pesquisa, 

modificado pela dinâmica que foi construir o entendimento de uma História que 

pertence a cada um de nós: pesquisadores, professores, alunos, pais..., num 

infinito processo de constituição e redefinição: 

Não apenas temos sido inacabados, mas nos tornamos 

capazes de nos saber inacabados. Aí se abre para nós a 

possibilidade de inserção numa busca permanente. Uma 
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das raízes da educação, e que a faz especificidade humana, 

se acha na radicalidade da inconclusão que se percebe 

como tal. A permanência da educação também está no 

caráter de constância da busca, percebida como necessária. 

Da mesma forma, aí se enraíza o fundo metafísico da 

esperança. Como seria possível a um ser conscientemente 

inconcluso se inserir sem esperança numa busca 

permanentemente? Minha esperança parte de minha 

natureza enquanto projeto. Por isso sou esperançoso, e não 

por pura teimosia (Freire, 1995, p.75). 

A problemática encontrada no município de Osasco (com toda sua maneira 

de organizar e estabelecer sua orientação pedagógica, considerando ainda as 

próprias dificuldades das professoras em sistematizar o conhecimento da prática 

que exercem) me lembra o quanto há ainda por realizar e trabalhar a fim de 

adquirir-mos um patamar de qualidade no atendimento das demandas 

pedagógicas, bem como na própria prática democrática das escolas públicas. 

Mas, ao mesmo tempo, a partir do processo de busca e de conscientização 

apresentado pelas professoras desta pesquisa, a esperança se revigora, plena da 

vontade e da possibilidade de mudar: 

Se a esperança se radica na inconclusão do ser, é preciso 

algo mais para encarná-la. É preciso assumir a inconclusão 

de que me torno consciente. Ao fazê-lo, ela se torna crítica e 

já não me pode faltar a esperança. A assunção crítica da 

minha inconclusão me insere necessariamente na busca 

permanente. O que me faz esperançoso não é tanto a 

certeza do achado, mas mover-me na busca. Não é possível 

buscar sem esperança; nem, tampouco, na solidão (Freire, 

1995, p.87). 

E é aqui que se ancora a marca mais potencial dessa prática 

transformadora a partir da compreensão históricas em sua dimensão local: 

compreender que “o saber tem historicidade. Nunca é, está sempre sendo” (Freire, 
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1995, p.18), portanto, em constante processo de construção por seus parceiros 

educativos, alunos e professores, em permanente estado de indagação: 

Por isso é que toda prática educativa libertadora, 

valorizando o exercício da vontade, da decisão, da 

resistência, da escola; o papel das emoções, dos 

sentimentos, dos desejos, dos limites; a importância da 

consciência na história, o sentido ético da presença humana 

no mundo, a compreensão da história como possibilidade 

jamais como determinação, é substantivamente 

esperançosa e, por isso mesmo, provocadora da esperança 

(Freire, 2000b, p.48). 

As experiências profissionais aqui apresentadas são a própria ilustração de 

uma busca incessante atrás do um ideal democrático que “inclui o processo 

criativo de buscar formas de ampliar horizontal e verticalmente os valores da 

democracia” (Beane & Apple, p.30) e que, ao mesmo tempo, estejam em sintonia 

com uma aprendizagem desveladora que combata “a memória do poder, a 

memória oficial, contrapondo-se à idéia de uma memória cidadã, plural e 

possibilitadora da construção de uma identidade cultural para todos” (R. Oriá, In: 

Bittencourt, p.140): 

A classe dominante (...) ao mesmo tempo que intervém nos 

acontecimentos, ao procurar criar condições para a sua 

própria dominação, tenta contar a história de seu jeito, isto 

é, selecionando o que deve ser dito, os agentes sociais que 

devem ser lembrados e os que devem ser apagados da 

memória social. Procura com isso ocultar a diferença e a 

contradição das relações sociais. Quando propomos que se 

repense a produção dessa história – longe de adotarmos 

uma atitude de neutralidade –, estamos trazendo à tona 

aspectos, fatos, agentes sociais que permitem desmontar a 

trama dessa dominação (Cabrini et ali, p.48 e 49). 

A fim de contrapormo-nos a uma prática determinista e controladora, há que 

se trabalhar com a perspectiva de atuar, agir e ser no sentido de construir uma 
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ação docente que aponte para uma educação de qualidade, considerando para 

isso tanto um educador reflexivo quanto um educando animado pela curiosidade, 

num espaço onde ambos possam, dentro de uma atitude de permanente 

interrogação frente ao mundo, superar as condições que lhes são dadas de modo 

livre e transformador. 

Por fim, espero que este estudo contribua para orientar professores a 

procurarem cada vez mais a reflexão de sua prática, a fim de apresentarem ações 

mais livres dos determinismos dos sistemas de ensino que, como bem sabemos, 

pouco ou nada fazem no que se refere à autonomia docente. Que percebam, com 

isso, o quanto podem e devem confiar no próprio conhecimento adquirido ao longo 

de suas histórias de vida, num permanente processo de se pensar sobre a prática 

tendo como base uma sólida fundamentação teórica, pois isso se configura como 

primordial para que o profissional do ensino consiga construir uma educação não 

apenas de qualidade, mas que propicie uma transformação de seu aluno e de si 

mesmo, lembrando que para nossos esforços se realizarem precisamos tanto de 

uma visão local quanto de uma visão global, e de que o movimento entre um e o 

outro deve ser “consciente, já que rejeita a cisão extremamente usual que é feita 

entre os dois. Ambos são necessários. Sozinho, cada um é insuficiente” (Apple, 

2000, p.176). 
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ANEXO A – Questionário aplicado às professoras 

 

 

 

Uma professora resolveu propor uma tarefa que envolvesse a história de vida de 

seus alunos. Para isso pediu que cada um levantasse de suas famílias dados 

sobre sua origem, costumes e interesses culturais. Os pais, por sua vez, ao 

tomarem conhecimento do trabalho, foram até a escola reclamar junto à direção 

pelo fato de seus filhos estarem perdendo tempo com assuntos menores, ao invés 

de estudarem assuntos mais importantes. 

 

1. Como você acha que a professora poderia reagir a este desdobramento de sua 

proposta? 

2. Esse tipo de situação já aconteceu com você? Em caso afirmativo, como você 

respondeu a este problema? 

3. Como é elaborada a proposta pedagógica em sua escola? 

- seu trabalho é compartilhado com outras professoras e/ou com a direção? 

- há algum tipo de orientação ou suporte por parte da Secretaria de Educação 
diretamente associado ao trabalho que você desenvolve? 

4. O que você entende por História? 

5. Como é desenvolvido seu trabalho com relação a esta área do conhecimento? 

6. Quais procedimentos você utiliza para realizar seu trabalho? 

7. O que você entende por história local? 

8. Caso a história de vida de seu aluno seja considerada no processo de ensino-

aprendizagem, de que forma é trabalhada no conjunto de conteúdos 

disciplinares que você desenvolve? 
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9. Quais as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento de um trabalho que 

envolva a história local? Considerando a sua realidade de trabalho, identifique-

as. 

10. No seu entender, qual a importância de se trabalhar com a história de vida do 

aluno no âmbito escolar? Justifique com exemplos concretos. 

11. O que seria fundamental garantir na formação inicial e na formação contínua 

do professor? 

12. Registre e avalie alguma atividade desenvolvida por você e seus alunos na 

perspectiva do estudo da sua realidade. 

13. Caso deseje, ou sinta necessidade, registre comentários sobre os pontos 

levantados por estas questões. 

14. Em que escola e série você trabalha? 
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ANEXO B – Quadro síntese das respostas das professoras ao 

questionário 

 

 

 

Uma professora resolveu propor uma tarefa que envolvesse a história de vida de seus alunos. Para 

isso pediu que cada um levantasse de suas famílias dados sobre sua origem, costumes e interesses 

culturais. Os pais, por sua vez, ao tomarem conhecimento do trabalho, foram até a escola reclamar 

junto à direção pelo fato de seus filhos estarem perdendo tempo com assuntos menores, ao invés de 

estudarem assuntos mais importantes. 

 
Questão 1 Como você acha que a professora poderia reagir a este desdobramento de sua 

proposta? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Junto com os pais e direção 
mostrando os objetivos do projeto 
proposto e sua relação com o 
planejamento elaborado sobre o 
assunto para aquela determinada 
série. 

Explicando aos pais a importância 
da atividade para a formação da 
criança: o conhecimento da história 
familiar, de seu local de origem; 
Ajuda o auto-conhecimento, a 
localização no mundo, o tornar-se 
parte integrante da História. 

Realizando uma reunião com os 
pais, a fim de apresentar sua 
proposta pedagógica. 

Comentários/ 
Observações 

Forma de contato: comunicação e 
diálogo com participação da direção da 
escola. 

Forma de contato: comunicação e 
diálogo. 

Diálogo, aproximação e 
comunicação. 

 
 
 

Questão 2 Esse tipo de situação já aconteceu com você? Em caso afirmativo, como você 
respondeu a este problema? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Não. Não. Sim, em duas ocasiões: quando 
pesquisou a história do nome 
das crianças e quando estudou a 
origem dos números; 
Respondeu através da reunião 
de pais. 

Comentários/ 
Observações 

- - Pôs em prática o que defendeu na 
questão anterior. 
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Questão 3 Como é elaborada a proposta pedagógica em sua escola? Seu trabalho é 
compartilhado com outras professoras e/ou com a direção? Há algum tipo de 
orientação ou suporte por parte da Secretaria de Educação diretamente associado 
ao trabalho que você desenvolve? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Em reuniões onde divide-se o corpo 
docente por série e cada grupo, de 
acordo com o planejamento 
predeterminado, elabora propostas 
e projetos – nada impede, porém, 
que professores de outras séries 
exponham suas idéias e que se faça 
uma troca de experiências. 

Elaborada por professores, 
coordenador, vice-diretor e diretor, 
através do Planejamento Anual 
(início do ano – fevereiro); 
São considerados os planejamentos 
bimestrais e quinzenais, bem como 
projetos específicos dos conteúdos; 
Existe o diagnóstico para conhecer 
os conhecimentos, interesses, 
expectativas e/ou defasagens dos 
alunos; 
Trabalho é dividido por séries – 
professor, com auxílio da 
coordenadora, elabora as aulas, 
discute atividades e novas idéias no 
HTPC; 
Orientação da Secretaria é passada 
às coordenadoras semanal ou 
quinzenalmente. 

No início do ano, entre 
professores e coordenadora 
pedagógica; 
É compartilhado nos HTPC com 
professores da mesma série e 
com a direção através do 
caderno semanário e do caderno 
volante dos alunos; 
Suporte da Secretaria se dá 
através da coordenadora 
pedagógica. 

Comentários/ 
Observações 

Não especifica a presença de algum tipo 
de orientação ou suporte. 

Coordenadora como elo de ligação. Não fica claro se este procedimento 
satisfaz ou não. 

 
 
 

Questão 4 O que você entende por História? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Realidade de determinados fatos 
existentes. 

Os conhecimentos culturais, 
econômicos e sociais, que 
caracterizam o modo de vida de 
determinada sociedade; 
As relações entre os indivíduos e 
destes com o mundo; 
Está sempre em transformação, 
sendo que todos somos parte 
integrante de seu processo 
(processo histórico). 

É a memória de um povo (os 
acontecimentos passados). 

Comentários/ 
Observações 

Colocação vaga. Visão mais abrangente. Única com entendimento restrito ao 
passado. 
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Questão 5 Como é desenvolvido seu trabalho com relação a esta área do conhecimento? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Através de projetos em relação aos 
temas predeterminados. 

Identifica os conhecimentos prévios 
(depois desenvolve trabalho); 
Relaciona os acontecimentos 
históricos (passado, presente, 
expectativas futuras). 

A partir da história de vida do 
aluno, para depois abranger a 
História geral. 

Comentários/ 
Observações 

Projetos elaborados apenas pela 
professora? 

Apresenta construção de procedimentos. Aluno como ponto de partida (história 
de vida). 

 
 
 
 

Questão 6 Quais procedimentos você utiliza para realizar seu trabalho? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Planejamento anual e quinzenal; 
pesquisa interna e externa; 
reciclagem. 

Diferentes informações (jornais, 
revistas, fotos, notícias, música, 
visitas, textos e história pessoal); 
Aproximando o conteúdo à 
realidade da criança (estimulando 
descobertas e a reflexão a fim de 
que a criança se torne consciente e 
questionadora). 

Depende da série; 
Na maior parte das vezes, 
através de pesquisas e 
entrevistas realizadas pelos 
alunos; 
Trabalhos em grupo. 

Comentários/ 
Observações 

O que são? Como se configuram? 
Há um movimento de acompanhamento 
e avaliação constantes, além de troca 
com outros membros da equipe escolar 
(essa troca será efetiva?). 

5 e 6 numa única resposta – sua divisão 
entre cada uma das questões ficou a 
nosso critério. 
Apresenta mais diversidade de fontes. 

Há participação dos alunos. 

 
 
 
 

Questão 7 O que você entende por história local? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Estudo do meio. Todos os acontecimentos e 
informações que cercam o 
indivíduo; 
Consiste na relação do particular 
com o geral; 
É importante para situar o indivíduo 
no mundo e torná-lo integrante de 
todo o processo histórico; 
É o conhecer sua história e de sua 
família, sua origem, sua cultura, 
seus ascendentes, seu modo de 
vida, seu trabalho e tudo que cerca 
a vida de cada um; 
Trabalha a identidade do aluno. 

A História do lugar onde vivemos 
e fazemos parte do contexto 
(atuamos sobre ele). 

Comentários/ 
Observações 

Vago! 
E as relações? 

Visão mais abrangente. Visão mais restrita. 
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Questão 8 Caso a história de vida de seu aluno seja considerada no processo de ensino-
aprendizagem, de que forma é trabalhada no conjunto de conteúdos disciplinares 
que você desenvolve? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Aula expositiva, pesquisas (classe e 
extra-classe), cartazes informativos 
(ilustrados) e muito debate, dando 
importância aos conhecimentos 
prévios dos alunos para que haja 
troca de conhecimento. 

Através de exemplos, voltando 
conteúdos e atividades para a 
realidade do aluno; 
Mostrando a realidade como 
produto de relações humanas, 
políticas, econômicas e sociais 
através do tempo. 

Através da história de vida do 
aluno, fazendo com que se 
compreenda como parte de um 
todo – que sua família e 
antepassados contribuíram para 
a construção da História; 
Procura partir da parte para o 
todo, fazendo com que o aluno 
compreenda que sua história de 
vida é parte integrante da 
História. 
 

Comentários/ 
Observações 

Há uma dinâmica mais centrada no 
aluno, solicitando troca e comunicação 
compartilhada. 
Todos têm o aluno como  referencial 
central. 

Relaciona com o mundo concreto. Concebe a relação do indivíduo com 
seu meio. 

 
 

Questão 9 Quais as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento de um trabalho que 
envolva a história local? Considerando a sua realidade de trabalho, identifique-as. 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Área periférica; 
Alunos têm mais conhecimento que 
seus pais (pesquisa extra-classe se 
torna difícil); 
Poucos têm condições financeiras 
para ir até uma biblioteca ou outro 
espaço a fim de realizar uma 
pesquisa. 

Falta de empenho da Secretaria de 
Educação, pois não valoriza a 
história local (falta um bom projeto, 
com teoria e visitas práticas); 
Alunos não conhecem os pontos 
históricos da cidade. 

Encontrar material de pesquisa 
sobre a história local (há poucas 
fontes). 

Comentários/ 
Observações 

Pobreza e falta de estrutura física e 
material. 

Falta de estrutura física e material; sem 
apoio da SME. 

Faltam fontes sobre o tema; 
e a história de vida do aluno, como 
aparece? 

 
 

Questão 10 No seu entender, qual a importância de se trabalhar com a história de vida do 
aluno no âmbito escolar? Justifique com exemplos concretos. 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas É muito importante; 
Crianças devem saber a História de 
sua cidade e saber de uma forma 
mais profunda sua própria história; 
Alunos não sabiam nem sua data de 
nascimento, nem os nomes dos avós; 
O importante não é apenas saber ler e 
escrever e sim também interpretar, 
criticar, sugerir, enfim, entender. 

Situar o aluno no mundo; 
Exemplos: exposições, visitas, 
textos informativos, vivências 
(despertar a curiosidade). 

É de suma importância, pois 
gera o reconhecimento, por parte 
do aluno, de que produz e 
constrói a História, 
conscientizando-o como 
reprodutor ou transformador da 
realidade. 

Comentários/ 
Observações 

Professor consciente de seu aluno e de 
seu trabalho. 

Aluno como centro, situado em relação 
ao seu meio. 

Educação com a função de formar 
aluno consciente de sua 
historicidade. 
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Questão 11 O que seria fundamental garantir na formação inicial e na formação contínua do 
professor? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Bagagem é fundamental, a 
experiência soluciona tudo...; 
Não basta ser professor, tem que 
ser amigo – você não conhece 
apenas o aluno, mas a criança 
também. 

O professor deve estar sempre 
atualizado, pesquisar, ler muito, 
participar de congressos e cursos. 

Garantir conscientização do seu 
papel social e do seu 
compromisso político; 
Seu trabalho competente 
depende do comprometimento 
político, da consciência de que é 
reprodutor e transformador da 
realidade. 

Comentários/ 
Observações 

Valor na experiência do professor, ou 
seja, de sua prática; experiência como 
fator primordial. 

A formação como um componente 
permanente. 

Como ser político em constante 
contato com a realidade (reflexão, 
ação, reflexão); interdisciplinaridade; 
cronograma organizado. 

 
 
 
 

Questão 12 Registre e avalie alguma atividade desenvolvida por você e seus alunos na 
perspectiva do estudo da sua realidade. 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Mural de fotos familiares; 
Levantamento de dados de 
parentes (avós, tios etc.): profissão, 
endereço, escolaridade, grau de 
parentesco etc. 

Elaboração de uma apostila sobre 
Osasco –  interdisciplinaridade entre 
História e Geografia (projeto de um 
mês); 
Foi mostrado um vídeo sobre 
Osasco (feito em seu curso de 
graduação) para os alunos – este 
trabalho envolvia também o uso de 
fantoches; 
Faltou visitar locais históricos. 
 

Trabalho de 1999 com turma de 
2ª série sobre a História de 
Osasco: projeto transcorreu 
durante todo o ano e em todas 
as disciplinas, dividido em várias 
etapas: a) emancipação 
(entrevistas e estudo teórico); b) 
migração e imigração (origem 
dos parentes); c) Português – 
leitura e discussão de textos / 
Matemática – construção de 
gráficos comparativos / Ciências 
– estudo de doenças em sua 
perspectiva temporal: hoje e 
ontem / Geografia – 
características da cidade, 
população, favelas etc.; d) visita 
ao Museu de Osasco; 
Alunos se mostraram mais 
críticos e interessados por sua 
cidade, além de mais atentos em 
relação ao outro e preocupados 
em conscientizar os pais. 

Comentários/ 
Observações 

Levantamento de dados gerais sobre 
parentes próximos. 

Interdisciplinaridade; 
material didático próprio. 

Ir para a 10. 
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Questão 13 Caso deseje, ou sinta necessidade, registre comentários sobre os pontos 
levantados por estas questões. 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas Normal. - É necessário um trabalho mais 
integrado na rede municipal com 
relação ao estudo da história de 
vida do aluno e da história local 
– trabalho como é realizado 
atualmente fica muito restrito. 

Comentários/ 
Observações 

- - A divisão dos temas estudados 
restritos a séries e/ou bimestres, 
restringe o campo de ação e de 
exploração dos conteúdos; 
falta participação da comunidade. 

 
 
 

Questão 14 Em que escola e série você trabalha? 

Professoras P 1  P 2  P 3  

Respostas EMEF Marina Saddi Haidar (Jd. 
Aliança); 
Leciona na 4ª série – no ano 
passado (2001), lecionou nesta 
mesma classe quando era a 3ª 
série. 

EMEF Marina Saddi Haidar (Jd. 
Aliança); 
Leciona na 3ª série. 

EMEF João Guimarães Rosa; 
Leciona na 3ª série. 

Comentários/ 
Observações 

Anotou que não entendeu muito bem as 
questões 6, 12 e 13. 

- - 
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ANEXO C – Roteiro da entrevista para as professoras 

 

 

 

1. Qual é o seu trabalho na escola?     (escola / nível / série) 

 

2. Como é a organização de sua escola?    (estrutura escolar / equipe / grupo de 

professores / recursos) 

 

3. Como você trabalha com História? Como é a sua prática? 

 

4. Você trabalha com a história local? Como? 

 

5. Como avalia e analisa a prática que exerce?     (o que pretende; por que atua 

dessa forma; com qual intenção; como atua) 

 

6. Por que você trabalha desta forma com a História (e com a história local, se for 

o caso)? Que aspectos de sua formação marcaram seu fazer docente? 

- formação escolar (todos os níveis); 

- outras influências (extra-escolar, inclusive); 

- outros elementos (socioculturais, por exemplo). 

 

7. Você pensa se necessário fazer alterações no trabalho que desenvolve com 

História? Em caso afirmativo, que alterações? Por que? É possível fazer as 

alterações que você deseja? Por que? 
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ANEXO D – Quadro síntese das respostas das entrevistas com 

as professoras 

 

 

 

Atividade que Exerce 

P1) Professora do Ensino Fundamental na 4ª série. 
P2) Professora do Ensino Fundamental na 3ª série. 
P3) Professora do Ensino Fundamental na 3a série. 

Aprendizagem 

P1) O aprendizado está muito mais além do que um planejamento, do que uma pasta de planejamento; 
O aluno não sabe o que ele está fazendo, não sabe qual que é a importância dele ali; 
Eu acho que as coisas têm que ter significado para as pessoas. Eu passei muito tempo da minha vida estudando 
só para prova. Sem saber por que eu tinha que fazer aquilo. Eu acho que está na hora de mudarmos isso. Deve-se 
desenvolver no aluno a capacidade de perguntar. 
P2) Não tratou desse tema. 
P3) Eu comecei a perceber que as crianças aprendiam muito mais com aquilo que era da vivência delas e que 
estava próximo a elas, do que com aquilo que estava no livro, distante... A história no livro parece que não fomos 
nós que fizemos. 

Avaliação da Prática 

P1) Eu acho que falta muito para aprender ainda. Tenho que trabalhar mais com a cabeça do que com a emoção. 
P2) Procuro sempre tornar aquela matéria interessante para o aluno, porque senão ele realmente não vai 
aprender. Tento explorar o máximo, tornar o aluno questionador, crítico. Uso muito a arte...; 
Acho que eu não conheço muito, estudei um pouco... 
P3) Não tratou desse tema. 

Equipe da Escola 

P1) 8 professoras de manhã e 8 à tarde. O grupo é bem unido, só que é bem dividido por horário. 
P2) A maioria está acabando a Faculdade; 
As nossas aulas, não é que sejam iguais, há troca de informação, participação da Coordenadora; é bem 
interessante; 
Muitos professores nem sabem o que é o PCN, nunca leram nada. 
P3) A Diretora tinha um pensamento, a Vice-Diretora outro e a Coordenadora um outro, completamente diferente, 
e isso deixava as professoras completamente perdidas porque a Diretora dava de uma forma, aí chegava nas 
reuniões a Coordenadora tinha uma outra concepção de educação. Não havia uma linha de trabalho entre todos 
os professores, não existia uma integração do grupo. Era uma coisa meio fragmentada. E o que ficava mais 
prejudicado era o trabalho pedagógico, porque não existia uma linha, uma filosofia da escola. Era um cumprir 
programas...; 
Geralmente acontecia que quando eu pegava colegas que aceitavam o mesmo tipo de trabalho que eu fazia, nós 
nos juntávamos em duas ou três, e trabalhávamos da mesma forma. Quando não, eu tinha que trabalhar sozinha. 
Porque, pelo fato de não ter uma integração, uma metodologia única, cada professor acreditava numa coisa 
diferente e cada um trabalhava da maneira que achava que fosse melhor, mesmo não sendo o melhor. 

Estratégia/  Metodologia 

P1) Na minha sala a gente abre muita discussão. Os alunos dão opinião sobre um determinado assunto. 
P2) É primeiro uma conversa informal. Pergunta, tenta investigar o máximo, para eles te relatarem, para você 
poder diagnosticar como é a família. Na casa não dá para ir, acho que a diretora nem autorizaria. 
Trabalham em grupo, para apresentar para outras salas; 
Montagem de um vídeo sobre Osasco. 
P3) Não tratou desse tema. 

Estrutura da Escola 

P1) Dois períodos, manhã e tarde. Horário das 7h ao meio-dia, das 13h às 16h. Só a Coordenadora fica das 8h às 
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5h; 
A Coordenadora tenta fazer a ponte entre as professoras, só que, infelizmente, ainda existe muita infantilidade; 
Tem a Diretora, a Vice-Diretora, a Coordenadora e a Secretaria. É uma escola muito pequena em todos os 
sentidos. São 596 alunos, divididos em 16 classes: quatro de 1a série, cinco de 2a, três de 3a e quatro de 4a; 
Tem a Sala da Diretora; a Sala da Coordenadora (que é dentro da sala dos professores), Sala dos Professores, a 
Secretaria, Sala de Leitura, uma Sala de Informática, um Almoxarifado, uma Quadra, a Cozinha, uma sala para 
guardar material de educação física, e a outra sala era para ser a cantina, só que a minha chefe não usa a cantina, 
então a coordenadora a transformou em Sala de Reforço; 
As reuniões de professores são às terças e quartas. Só que a maioria das vezes, ou é para a gente fazer o plano 
quinzenal ou é para a gente falar de recado que a Prefeitura manda – e a Prefeitura dá recado todo dia. Nós 
somos obrigados a fazer. E aí a hora passa, e o pedagógico acaba ficando meio perdido. E cada professor faz 
aquilo que acha melhor para sua turma; 
Na Biblioteca tem vários livros, mas os professores não usam esses livros; 
É uma aula de História por semana, uma de Geografia e duas de Ciências. Quando eu entrei eram três aulas de 
História por semana. Em 2000 já diminuiu para uma aula por semana. Isso foi coisa da Prefeitura – quanto menos 
os alunos souberem para eles é melhor. Uma aula de História por semana? Uma hora? Você tem que rebolar para 
conseguir fazer tudo que tem para fazer. Fora que tem que trabalhar todos os projetos que mandam. Eles levam o 
semanário, levam nosso diário para conferir; 
Ninguém dá importância para o que o aluno quer, para o que o aluno pensa. A gente fala, fala, fala e chega lá faz 
outra coisa. A gente segue uma ordem, porque não quer ser mandada embora... A gente não vai atrás de nada, 
fica sempre naquela posição cômoda. Tem que mudar esse pensamento. Acho que tem que partir daí; eu dentro 
daquilo que eu posso fazer, eu faço; 
Tudo é sempre muito discutido. Mas a ação é muito pouca. É sempre muito falado, é sempre muito cobrado, mas...
Todo final de ano pedem para nós fazermos uma lista de livros com aquilo que gostaríamos de ter no ano 
seguinte. Só que o que veio não foi o livro que nós pedimos; 
A Prefeitura cobra muito. O nosso planejamento quase sempre fica de lado porque ela manda projeto toda 
semana, como agora que tem o projeto folclore. Eles dão o tema e aí o planejamento acaba ficando meio de lado. 
P2) Tem a Diretora, a Vice-Diretora e a Coordenadora, 16 Professores (antes do concurso); 
8 Salas de Aula, uma Biblioteca, Sala de Informática, Sala de Reforço, Quadra, Sala dos Professores, onde 
também fica a Sala da Coordenadora, Diretoria (onde ficam a Diretora e a Vice), Secretaria, Refeitório, Laboratório 
de Informática (começou este ano); 
O planejamento é feito junto com a Coordenadora; os professores das mesmas séries se reúnem, de acordo com o 
planejamento, com a importância do tema, passando o resultado para a Coordenadora dar uma olhada, alguma 
orientação e, por fim, autorizar ou não; 
A Prefeitura envia um tema. Agora, por exemplo, estamos trabalhando educando para o trânsito. A Prefeitura 
compra o livro e a gente tem que trabalhar durante o ano com esse livro, nas aulas de Geografia e História, 
também. Os Coordenadores fazem os cursos e passam para os professores; 
É sempre falado que não adianta o professor trabalhar sozinho; 
Lá na escola é muito complicado fazer visitas; 
Sinto-me ouvida pela Coordenação (bastante) e pela Direção também. Agora, pela Secretaria de Educação, não. A 
ela quase que o professor não tem acesso. A gente passa tudo para a Coordenadora que, semanalmente, passa 
para a Secretaria. Mas o fato de haver muitos projetos, acaba também atrapalhando. 
P3) A equipe era composta por uma Diretora, uma Vice-Diretora e uma Coordenadora Pedagógica (eleita pelo 
grupo de professores), equipe da Secretaria, inspetor de alunos, pessoal da limpeza e cozinha. Conta com 24 
professores em sala de aula e algumas vezes ainda duas substitutas. Funciona de manhã e à tarde, de 1a a 4a 
série; 
Diretoria, Sala de Professores, Secretaria, Cantina, Refeitório, Laboratório de Informática (há seis meses), 
Biblioteca, Quadra, Pátio coberto; 
Escola bem conservada. 800 alunos; 
Os pais não tinham espaço e nem hábito em participar. Não era aberto aos pais nenhum tipo de decisão; 
Existia tráfico de droga nos finais de semana quando a escola era aberta à comunidade. Chegaram a entrar no 
estacionamento e roubaram carros de professoras, toca-fitas...  Percebe-se que a comunidade não zelava pela 
escola, não valorizava como deveria. Acho que pela falta de participação mesmo...; 
A questão física, a parte da pintura, tudo está novo, bem conservado. 

Formação Acadêmica 

P1) Magistério / Pedagogia – cursando último ano. 
P2) Magistério / curso de Química (incompleto) / curso técnico em Decoração / formada em Pedagogia. 
P3) Magistério / formada em Pedagogia / cursando Psicopedagogia (lato sensu). 

Formação 

P1) Eu sempre quis dar aula a partir do ano em que eu entrei no Magistério; 
Eu achava que por eu ser uma boa profissional não precisaria da Faculdade; 
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Nunca é tarde para você ir atrás; 
No Magistério eu aprendi a amar os alunos e na Faculdade aprendi a ter essa consciência, de que eu tenho que 
ser importante para os meus alunos, não porque eu estou sorrindo para eles, falando que os amo. 
P2) Não tratou desse tema. 
P3) Tive muita sorte na minha formação como professora, porque prestei vestibulinho e entrei na Fundação 
Bradesco. Foi em 1991, eu tinha 14 para 15 anos. Eu sempre estudei em escola pública, então para mim foi um 
encanto entrar naquela escola que era considerada a melhor de Osasco. 
Eles nos formavam para trabalhar de maneira construtivista dentro da própria Fundação. Os estágios que eu fiz, de 
pré-escola e de 1a a 4a série, foram sempre voltados para o construtivismo, o que foi ao encontro do que eu 
buscava, com o que eu já queria, então eu tive sorte de, logo no primeiro curso que eu fiz, ter tido uma ótima 
formação. Li muitos livros do Paulo Freire, do Rubem Alves... Livros que me ajudaram muito e que nem na 
Faculdade eu li. Foi essa escola que me deu toda a formação que eu tenho, a concepção que eu tenho de 
educação hoje começou naquela época e foi muito sólida. Depois eu fui só aprimorando... Lá eu tive muitos 
cursos, muitas oficinas... Tudo o que eu aprendi na teoria, eu fazia no meu estágio e na prática de regência, 
assistindo às aulas eu via que tudo aquilo era possível. 
A Faculdade ajudou a amadurecer o que eu já tinha. Ajudou a reelaborar algumas coisas que eu não tinha 
entendido muito bem na época, acho que por eu ser adolescente, não ter maturidade; ajudou a rever algumas 
posturas que eu precisava mudar, foi um aprofundamento. Vi algumas coisas que eu não havia tido, como, por 
exemplo, Sociologia, o que me ajudou a ver algumas coisas que eu não conhecia, bem como outras disciplinas 
que me ajudaram um pouco. 
A Psicopedagogia completou o que faltava, me fazendo entender um pouco o lado psicológico das pessoas. Isso 
melhorou muito minha prática porque me fez entender coisas que eu não entendia a respeito da criança, me 
completou como se fosse a peça que faltava como profissional. Eu acho que ela me deu uma base excelente para 
lidar com problemas de sala de aula, tanto em relação a indisciplina quanto em relação a outros aspectos. 

História 

P1) Com a História o aluno aprende a ser crítico; 
Porque eu gosto de História, por causa que eu gosto de mexer com esse negócio de fundador (Antonio Agu), eu 
gosto de causar polêmica; porque eu gosto de saber assim, será que esse estava no caminho certo, será que era 
isso mesmo? 
P2) Na maioria das vezes há um projeto que a Prefeitura envia para a escola, que nós temos que seguir, bem 
como o planejamento que foi decidido no começo do ano. 
P3) Você percebe que as crianças não sabiam nem a história de vida delas mesmas; 
É uma área que sempre me encantou muito, a área da História. Sempre gostei muito, mesmo na época que eu 
estudava, então é uma coisa que eu sempre fiz meus alunos gostarem; 
Só que eu acreditava que duas aulas por semana, de 50 minutos, era muito pouco, para História. Na verdade não 
são duas, é apenas uma aula na semana, uma de História e uma de Geografia. Então eu até acabava puxando, 
em Português, textos de História. Impossível você trabalhar a História como deve ser trabalhada; 
Eu acredito que você tem que saber o seu passado, as coisas ocorridas no meio em que você vive, para você 
atuar no presente e no futuro. 

História Local 

P1) Trabalho com história local; 
Houve um ano que a Prefeitura mandou que trabalhássemos com a História de Osasco, só que normalmente fica 
muito opcional. Foi somente em 2000 que foi incluída no planejamento. Não foi propriamente dito um projeto. Eu 
estava com uma 3a série. Então os professores se organizaram, teve aquela união, todo mundo trouxe material, eu 
tinha muita coisa. 
Nos outros anos não foi incluída, nem 99, nem 2001 e nem 2002. Mas em 2000, quando a Prefeitura pediu para 
colocar no plano, no planejamento, aí sim, teve um projeto legal. Só que, na realidade, nos outros anos, nas outras 
vezes, o professor trabalhava se quisesse a história local, porque começa assim (todo ano é a mesma coisa): 
“vamos trabalhar a história da vida do aluno”. Eu, na minha opinião, acho que isso tem a ver, porque o aluno mora 
em Osasco. E de onde que ele veio? Por que veio para Osasco? Por que saiu de onde estava? Porque eu tenho 
um monte de aluno do Piauí, da Bahia. Então por que veio para Osasco? Só que a História lá do planejamento, 
como é que é? História da vida do aluno e só. E aí começa História. 
Só que a história local, aqui em Osasco (não sei daqui para frente), sempre ficou muito jogada. Os meus alunos 
sabem porque eu comento muito, falo muito com eles. Levo sempre aquelas fotos e mostro lugares onde eles não 
podem ir. Todos os meus alunos moram na zona norte. Eles não sabem nem onde é o Museu de Osasco; 
Sempre ponho os alunos em grupo, discutimos, eles trocam experiência a partir da história de vida de cada um. E 
aí, eu como amo Osasco, enfio lá no meio, mas não tem no plano; 
Todo material que uso sobre Osasco, é meu; 
Eu promovi um debate na minha sala, onde um grupo achava que o Antonio Agu era herói e outro grupo não. Mas 
eu trabalhei antes. Porque tem toda aquela História, o Antonio Agu descobriu Osasco, ele fundou Osasco, mas 
quem estava por trás dele, trabalhando na Olaria, por exemplo? E aí houve um debate que se mostrou muito 
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interessante. Eu não falava nada, eu estava só no papel de observadora. Só pude fazer isso porque a Prefeitura 
tinha pedido para incluir. Então nós fizemos uma apostilazinha contando a História de Osasco; 
Qualquer professor que trabalhou Osasco fora do ano de 2000 foi porque quis, foi independente; 
De início, eu trabalhava muito porque eu gostava. Eu gostava de Osasco e achava que todo mundo tinha que 
gostar. 
Eu acho que o aluno, ou o cidadão mesmo, o próprio ser humano, a própria pessoa, não tem como obrigação, mas 
tem que saber a história local: “Por que chama isso? O que fez até aqui? Antes não era assim, como que fez para 
chegar assim”. A evolução mesma da cidade. Acho que nós temos que saber, por que isso se chama assim? Por 
que chama Osasco? Quem que deu esse nome, foi qualquer um, não foi... (...) E eu comecei a fuçar. 
P2) A partir sempre da vida do aluno e de sua família, para depois ir aumentando para o bairro, a cidade...; 
Trabalhamos a História de Osasco em 2000; achamos importante trabalhar, então fizemos uma apostila com a 
História de Osasco. Foram os professores que tiveram essa idéia, não veio da Secretaria de Educação. Nós 
fizemos uma apostila com a História – tinha mapa, tinha tudo – para explicar, e foi um trabalho acho de mais de 
quinze dias. Na Faculdade, em paralelo, fiz um vídeo sobre a História de Osasco que depois também passei para 
as crianças da escola; 
É conhecer a sua própria história, sentir-se parte integrante daquilo. Porque às vezes fica desvinculado, quando 
você passa algum conteúdo para a criança, ela não se interessa de forma alguma. Então ele passa a conhecer 
onde vive, as pessoas com quem vive...; 
Eles participam bastante, comentam como é que é a família...; 
Acho superimportante trabalhar a História de Osasco; 
Quando o aluno conhece a sua própria história, ele vai se sentir parte daquilo, não adianta você apresentar lá “a 
História do Brasil” e ele não saber nem onde ele mora, nem a cidade, nem o Estado, nada. Não conhecendo nem a 
própria História de Osasco quando, por exemplo, for conhecer a História do Brasil tudo vai ficar muito distante para 
ele. Então, acho que a partir da história local, da História da cidade, ele vai saber o que aconteceu no passado, vai 
refletir e vai ter alguma influência na sua vida. 
P3) Trabalhei com história local; 
Quanto eu estava com 1a e 2a série (dentro dos PCN é proposto que dentro do 1o ciclo se trabalhe com a história 
local) montei um projeto que foi desenvolvido durante um ano. Mas agora, com 3a série, tem um pequeno 
problema, porque dentro dos PCN e dos livros didáticos, não é trabalhada a história local. Eu procuro, dentro da 
medida do possível, dentro de um tema ou outro, trabalhar de uma maneira mais sistemática, mas o projeto como 
eu fiz não consegui montar novamente, porque não houve essa abertura. Não houve apoio da escola; 
Nós trabalhamos o projeto dia dos pais. Tinha que trabalhar a questão do pai, então eu pensei: “Vou trabalhar em 
História”. Vou trabalhar de que Estado esse pai veio, como ele começou a trabalhar aqui, em que empresas 
trabalhou. Comecei a buscar a história desse pai aqui, como ele começou sua história na cidade de Osasco. E fui 
conversando com as crianças, através de entrevista, pesquisa, para tentar saber quando ele conheceu sua mãe, 
em que época se conheceram... Então comecei a constituir a história do pai. Eu procuro, assim, dentro de alguns 
temas que são obrigados a serem trabalhados, encaixar a história local. Mas nem sempre é possível; 
Na 2a série eu estava com os mesmos alunos que foram da 1a série, então eu montei um projeto em cima da 
história local. Dentro da história local eu puxei para as várias disciplinas, História, Matemática, Ciências... Fui 
montando um projeto com a história local e com a história de vida do aluno. Durante o ano inteiro eu trabalhei. E 
eu vi que eles começaram a entender coisas do tipo: se em Osasco existe o problema do lixo, por tais e tais 
motivos, então é por isso que no Brasil tem esse problema. Eles começaram a relacionar que o lugar onde eles 
vivem está relacionado com uma cidade maior, que é São Paulo, que é o Brasil, que é o mundo; 
Eu vejo que os pais gostam muito dessa questão da história local, história de vida deles eles só não participam 
mais porque a escola não permite. 

História de Vida do Professor 

P1) Trabalhei seis meses numa escolinha particular; 
Eu tenho a minha experiência toda em Osasco. Leciono há três anos e seis meses no ensino fundamental e 
sempre com 3a e 4a. No município de Osasco, sempre na mesma escola (primeiro emprego); 
Na Pedagogia, na verdade eu entrei por causa que a Prefeitura estava dando uma bolsa; 
Eu acordo achando que o mundo não gosta de mim. Até que eu encontro alguém, sabe? Não sei de onde vem 
isso daí. Uma auto-estima muito ruim, assim, muito baixa mesmo. Porque eu já acordo achando que ninguém 
gosta de mim. Só os meus alunos. 
P2) No ano que eu entrei na Faculdade eu comecei a dar aula (2000); 
Que quando eu entrei, lógico, eu tinha uma base do Magistério, mas foi logo de cara a prática; 
O fato de ter feito várias coisas antes de começar a lecionar me deu mais certeza. 
P3) Atuação profissional exercida sempre em Osasco; 
Depois da Fundação Bradesco fiquei um ano parada – me formei em final de 94, e em 95 eu não trabalhei. Em 96 
fui dar aula numa escola particular, que era contra tudo aquilo que eu acreditava e em seguida fui para a 
Prefeitura, onde foi difícil colocar em prática algumas coisas que eu havia aprendido e que eu acreditava. É um dos 
motivos que eu mudei de escola agora. Porque eu sei que nessa escola, a maneira de se trabalhar é mais ou 
menos como eu acredito, como eu gosto; 
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Para mim, aos 7 anos, fazer a família silábica era horrível. Eu achava que educação não era aquilo, mas as 
poucas aulas que eu tive com algumas professoras, que eram aulas diferentes, que me fizeram aprender e que eu 
não esqueço até hoje, eu via que foram significativas para mim. Tanto de 1a a 4a quanto de 5a a 8a, aqueles 
professores me marcaram, porque a aula era mais dinâmica, ou porque se preocupavam com o aluno como um 
ser, por isso eu acreditava que a educação tinha que mudar, que eu podia mudar. Eu não acredito naquele ser 
humano obediente, que fica sentado na carteira o tempo todo; eu acredito naquele ser humano que pode mudar as 
coisas, que pode crescer, não de uma maneira submissa ao professor. Então, foi isso que na Fundação Bradesco 
eu encontrei, e eu vi que aquilo era possível fazer em todas as disciplinas, e todo dia, independente do que se 
fosse trabalhar – Matemática, História, Geografia... E depois eu fui só aprimorando através da maturidade, e pude 
ver que na prática eu não ia poder fazer isso em todos os lugares que eu estivesse, eu ia ter que procurar as 
famosas brechas, e tentar fazer o melhor. Mas nem sempre foi possível, aí eu fui me desgastando muito, 
desanimando, eu cheguei até a desanimar, mas o curso de Pedagogia me ajudou muito, ao me dar energia, ao me 
dar a esperança de que não deveria desistir, de que eu devia continuar acreditando no meu trabalho. E que muitas 
vezes eu senti vontade de me moldar ao que a escola queria, porque era mais fácil e mais cômodo. Era menos 
desgastante para mim, fazer o que me mandavam. Mas, ainda bem que isso não aconteceu; hoje tenho mais 
maturidade, e agora eu sei lidar melhor com as coisas que eu não sabia antes. Agora eu sei como fazer de uma 
maneira que agrade a direção e ao mesmo tempo conseguir fazer o meu trabalho; 
Hoje que eu estou numa escola que acredita que nós estamos com seres humanos lá dentro, que somos 
responsáveis pela formação deles e que eles que estão ali são o futuro, é o nosso futuro. A maneira como eles 
forem educados é a maneira como eles irão atuar no futuro. É diferente o enfoque dado à educação e o que é 
dado ao ser que está ali dentro, ao aluno. Por isso eu escolhi essa escola. 

Indicação de Alteração 

P1) Primeiro de tudo eu acho que tem que mudar a carga horária de História, Geografia e Ciências. (...) Aumentar 
as aulas. 
P2) Acho que precisaria haver mais materiais à disposição do professor, ou mesmo para a Coordenadora. Ou 
então que a Prefeitura de Osasco fornecesse isso. Ou então um curso, que falasse sobre Osasco; uma excursão, 
pois acho que acrescentaria mais às aulas, para ficar mais visual para o aluno, porque não adianta eu falar do 
Museu de Osasco e a criança não visitá-lo; 
A Prefeitura deveria fazer um projeto, relacionado a História de Osasco, para passar para as escolas; 
Se partisse da Prefeitura ia ser muito mais fácil (organizar passeios, excursões...); se ela fornecesse ônibus... 
P3) É um pouco limitado para o professor trabalhar com a história local, em alguns aspectos, já que não temos 
dados precisos dentro do município, já que não são atualizados. Eu acho que faz falta um material de apoio para o 
professor, isso prejudica o trabalho em sala de aula, porque muitas vezes aconteceu de um aluno trazer dados e 
outro aluno, numa pesquisa, trazer dados completamente diferentes – datas de entrada e saída de prefeitos, por 
exemplo; 
Eu vejo que eu tenho que me aprimorar, porque eu não consegui ainda fazer um trabalho direcionado, assim, com 
o grupo. Às vezes que eu trabalhei melhor foi com uma colega, nós estávamos em duas; 
Tem muitas coisas que dificultam. Acho que para aprimorar tem que ter a prática, acho que com o tempo fazendo 
mais eu vou ver o que deu certo, o que não deu, e melhorar; 
Não tem um curso de História, que ajude a melhorar a História, a Geografia, as Artes. Os cursos de capacitação 
são direcionados para Português e Matemática. Não se valoriza a História, a Geografia e Ciências, elas são 
deixadas sempre para segundo plano. Então começa por aí, a Secretaria de Educação poderia estar mudando, 
como? Dando curso de capacitação para esses professores, na área da História, e focando a história local, porque 
já é previsto pelos PCN de 1a e 2a série trabalhar com história local. Só que os professores não têm instrumento 
para isso, não sabem trabalhar e nem têm material. E isso dentro de um curso de capacitação seria possível. E 
dentro da escola, a Coordenadora Pedagógica deveria montar um projeto, com o grupo, para que todas se 
sentissem responsáveis por esse trabalho. Porque quando você tem uma colega que trabalha assim, e você vê 
que o grupo tem esse objetivo, fica mais fácil para você trabalhar. Quando você tem um grupo do teu lado, a 
direção do seu lado, a coordenação do seu lado, você consegue desenvolver um trabalho melhor, do que você 
sozinha ter que assumir toda a responsabilidade, você não tem com quem trocar material, trocar idéias, então, o 
que dificulta mesmo, o que tem que ser melhorado é um trabalho integrado, não um trabalho isolado, porque um 
trabalho isolado não vai fluir. Eu trabalho história local na 1a série com aquele aluno, chega na 2a a professora não 
trabalha, não continua o que foi começado, não dá. A escola tem que ter um direcionamento. 

Inf luências 

P1) Eu sempre encontrei pessoas na minha frente que me ajudaram muito; 
Minha mãe sempre quis que eu me formasse (irmãos só foram até o Ensino Fundamental); 
Em todas as etapas da minha vida eu tive um professor que me marcou. Da 1a série à 4a, da 5a à 8a, no Magistério, 
na Faculdade. Foram quatro. Sempre eu tive um professor que “puxou” minha orelha na hora; 
Nunca recebi uma crítica de ninguém sobre o meu trabalho; 
No Magistério apareceu essa professora que me dava tanta importância, me fazia sentir gente; 
Paulo Freire (lido no Magistério), o livro “A paixão de conhecer o mundo”, de Madalena Freire (idem)...; 



 118

Eu sempre tive a minha chefe como uma espécie de “mãe profissional” (diretora da EMEF); 
Eu venho com muita felicidade para a Faculdade; 
Naquele dia que o professor (Faculdade) passou a mão no meu rosto e falou: “você é a minha descoberta”, foi 
muito importante para mim. Uma pessoa que me marcou na Faculdade foi esse professor (...) porque ele descobriu 
em mim uma coisa que eu não sabia, que eu tenho valor para alguém, que eu posso fazer alguma coisa; 
Tive princípios que adquiri na Faculdade. Ela mudou minha cabeça, me deu subsídios para seguir em frente, me 
deu muito mais responsabilidade; 
Meu pai, houve um tempo, trabalhou como chefe do pessoal que emplacava as ruas. 
P2) Um professor de Filosofia no colegial é alguém em quem eu me espelho. Ele era totalmente questionador, 
questionava tudo e acho que isso fazia cada vez mais você pensar, refletir sobre isso ou aquilo; 
Paulo Freire, Gabriel García Márquez... (autores); 
A Pedagogia me marcou. Acho que foi superimportante, porque eu caminhei junto, no ano que eu comecei a 
Faculdade, comecei a dar aula, acho que isso acrescentou muito. 
P3) Eu sempre quis ser professora e sempre tive apoio da família, isso já foi o marco inicial, a família apoiar a 
minha formação. E eu tinha uma vizinha com quem eu convivia muito, e ela era professora. Eu me inspirei muito 
nela, no trabalho que ela fazia, e ela sempre me incentivando, dizendo que eu tinha que ser professora também. 
Isso me ajudou muito. 
Autores que me marcaram muito foram o Paulo Freire, que sempre quando eu estou desanimando eu vou lá e leio, 
e o Rubem Alves. Estes são os principais que quando eu li eu falei “não, é isso mesmo” – me ajudaram muito a 
amadurecer. 

Material  Didático 

P1) Tem livro didático (Estudos Sociais - História / Geografia, de J. C. Moreno e A. Fontoura Jr.) e paradidático; 
Eu sempre vou à Biblioteca para pegar coisas atuais. 
P2) Tem o livro didático mas que é usado só como apoio mesmo. 
P3) Informações sobre a cidade são poucos lugares que têm, como na Biblioteca. Mas é um material bem antigo, 
por isso a pesquisa geralmente eu fazia com os alunos, eu pedia para que eles trouxessem material para a sala de 
aula. Eu achava que assim era mais fácil. Tinha uma mãe, por exemplo, que trabalhava na Biblioteca Municipal, e 
tinha acesso a alguns arquivos que eu não tinha. Ela xerocava, trazia. Então, os alunos geralmente traziam os 
materiais. Eu pedia para que eles trouxessem. 

Mudanças 

P1) Eu acho que são possíveis. 
P2) Eu acho que sim. 
P3) São possíveis de serem realizadas, mas tem que começar com a estrutura maior. Mudança maior, assim, no 
sentido de que se é para trabalhar com história local, então vamos trabalhar de verdade com história local. Vamos 
montar um projeto da escola. Não adianta a escola x trabalhar, a escola y não trabalhar. Tem que ter primeiro uma 
coordenação maior, que indique a luz, o caminho. Na escola não existe um direcionamento, cada professor 
trabalha o que acredita. Tem professores que acreditam na importância da história local, tem professor que não 
acredita, então fica complicado. Mas é possível, eu acredito que seja possível. 

Objetivo do Trabalho 

P1) Tudo o que você for fazer tem que ter um objetivo; 
O objetivo do professor é o aluno. Nem sempre o melhor foi o melhor para o aluno; nem sempre o melhor para o 
professor foi o melhor para o aluno; 
Os meus alunos eles me passam luz. Eles me passam muito mais do que eu passo para eles. Eu tenho que ser 
importante para os meus alunos porque eu tenho que ensiná-los, eu tenho que passar alguma coisa para eles; 
Tem que gostar, realmente tem que gostar. Você está lidando com seres humanos, são 38 cabeças diferentes, 38 
pessoas que não pensam igual; 
Nós estamos conscientizando os alunos da importância da História na vida deles; 
Fazer com que a gente torne os alunos mais críticos e ativos na sociedade (frase do Magistério). 
P2) Tornar tudo para a criança algo significativo, para ela também aprender...; 
Educá-lo... Saber se defender. Questionador, não simplesmente aceitar as coisas... 
P3) Não tratou desse tema. 

Planos Futuros 

P1) Estou desempregada (devido ao concurso), mas eu quero continuar dentro da sala de aula. Eu gosto do 
contato com o aluno; 
Na verdade, quando eu entrei na Faculdade, eu não queria fazer nada, agora eu quero fazer mais dois cursos. 
Quero fazer História e quero fazer Filosofia, na USP; 
História eu sempre quis, antes de entrar na Pedagogia eu já queria fazer História. 
P2) Quero continuar estudando. Procurar um emprego, primeiro, para depois retomar os estudos. 
P3) Tenho vontade de montar um trabalho meu, uma coisa minha. Pode ser uma escola... Eu não posso continuar 
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sendo professora, porque é desgastante demais para mim, sempre ter que lutar contra a maré. Eu quero ou ser 
coordenadora pedagógica, ou diretora, ou vice-diretora, para que eu possa ampliar o que eu gosto, o que eu sei e 
o que eu acho que é possível fazer para o grupo. 
Apesar de gostar muito de trabalhar com as crianças, adoro, mas eu vejo que eu posso fazer mais, de uma 
maneira mais abrangente. Se eu um dia eu for coordenadora pedagógica ou diretora eu vou conseguir atingir 
diretamente 800 crianças (como na minha antiga escola), ou 1400 (na escola que eu estou agora). É melhor atingir 
1400 do que 35. 

Prática Curricular 

P1) Até um ano atrás era livre, cada professor fazia o que queria com o conteúdo de História, com toda matéria. 
De um ano para cá, mudou um pouco a estrutura da escola. Começamos a trabalhar com as informações que os 
alunos trazem e em cima disso desenvolve-se a aula. Por exemplo: vou trabalhar História de Osasco. Em cima do 
que eles trazem a gente começa a aula. Eles falam assim, para a gente não ficar muito tempo em cima de um 
tema só. Este ano aboliram as datas cívicas. Por exemplo, no Dia do Soldado, a gente não pode ficar quinze dias 
trabalhando a importância do soldado. Trabalha um dia ou então só comenta, “hoje é Dia do Soldado, dia 25”. Não 
se fica muito em cima disso, então História ficou meio assim... Porque a gente tem que ficar trabalhando em cima 
do que os alunos trazem, se eles não trouxerem nada, você tem que enganar, entendeu? Essa é a realidade. Se 
cada professor não tiver um pensamento sobre aquilo que quer, se quer mesmo aquilo, se quer mesmo ir a fundo 
tem que fazer dentro da sua sala, porque no planejamento a única coisa que tem é o tema e a estratégia que você 
vai usar; 
Geralmente História e Geografia ficam sempre muito jogadas; 
Nós que fazemos o plano quinzenal, porque de quinze em quinze dias fazemos um plano quinzenal. Se não tem 
tema, se não tem projeto, pegamos alguma coisa do planejamento; 
Mas é tudo assim sem um segmento, não tem um projeto; 
Não posso ficar quinze dias trabalhando com Osasco porque eu vou estar fugindo do planejamento, vou estar 
desobedecendo a chefia; 
O projeto sempre é assim, para a escola inteira; 
Todo e qualquer projeto é mais dividido por horário. O objetivo é que seja desenvolvido entre a manhã e tarde, 
mas nunca acontece. A Diretora propõe que seja uma coisa única, um projeto único, mas sempre fica vinculado ao 
período. Da manhã faz sempre um projeto e o da tarde faz outro; 
O professor tem que ter consciência de que a escola faz parte do mundo, e o mundo aqui fora gira, anda, vai 
andando... 
P2) Tem o planejamento anual, o planejamento bimestral e o quinzenal. 
P3) Todo ano, no começo do ano, nós fazemos o planejamento de três dias. Geralmente sentamos por série, mas 
como era pouco tempo para se planejar o ano inteiro, acabava-se dividindo da seguinte forma: cada professor 
ficava responsável por uma disciplina, um ficava com Português, outro ficava com Matemática (era sorteado). 
Então, muitas vezes, eu não planejava as outras disciplinas, eu planejava uma só; a equipe não participava de 
todo o planejamento, um professor planejava aquela disciplina daquela série que ele era sorteado. 
Muitas vezes eu não concordava com o planejamento de Português, mas tinha que seguir porque a professora 
colocou lá no planejamento anual. Isso aconteceu muitas vezes, todos os anos era assim; 
O planejamento era feito no começo do ano e só era repensado em julho, num dia, quando terminavam as férias 
de julho, em um dia era feito o replanejamento para o 2o semestre; 
Não havia uma avaliação: se deu certo, se não deu não certo, não tinha muito isso. 
Sempre o professor meio sozinho. 

Recursos 

P1) Tem um dinheiro da APM e uma verba que a Prefeitura manda, mensalmente – não sei de quanto. A APM da 
minha escola não tem muito dinheiro; por mês ela consegue uns 60 a 70 reais por período. Sempre assim, no 
começo do mês...; 
É uma coleta. São pedidos dois reais por pai, só que a maioria manda um real; 
O dinheiro é usado para xerox, para comparar lápis, borracha e caderno; 
A diretora da nossa escola conseguiu uma aliança com a empresa da Givaudan Roure do Brasil (doações). 
P2) Tem uma empresa, chama Givaudan Roure do Brasil, que ajuda também, dá material, roupas, cobertores, dá 
cestas básicas. Sempre está ajudando, durante todo o ano; 
A APM que cobra um real por criança. 
P3) Da Prefeitura, da APM (contribuição optativa de cinco reais) e arrecadação de festas. 
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