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RESUMO

ALBERTO, S. M. R. Formação de mediadores culturais: o lugar da experiência.
178f.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
Esta pesquisa trata da formação continuada de Educadores Mediadores Culturais em
ambientes informacionais educativos. A definição do objeto de pesquisa considerou a
experiência de formação dos quadros de profissionais para o trabalho no dispositivo Estação
do Conhecimento Einstein em Paraisópolis, na cidade de São Paulo. A partir dos referenciais
da Infoeducação, abordagem de natureza histórico-cultural das relações entre Informação e
Educação, a pesquisa objetiva identificar e sistematizar elementos teóricos e metodológicos
para a formulação de um conceito de formação continuada, tendo em vista processos e
práticas de mediação cultural pautados por princípios de apropriação e protagonismo cultural.
Pesquisa de natureza qualitativa, toma como corpus de análise a documentação produzida nos
programas e ações realizadas com grupos de educadores para a implantação do referido
dispositivo informacional educativo, bem como coleta de depoimentos, por meio de
entrevistas semiestruturadas e grupos focais com os educadores. Como resultado, foi possível
identificar três eixos em razão da mútua articulação exercida na formação dos Educadores
Mediadores Culturais: a experiência, condição para abordar a complexidade da questão, a
formação do profissional reflexivo considerado nas dimensões social e política e o ambiente
da ECE como uma modalidade de dispositivo formativo que redimensiona os saberes e
fazeres educativo-culturais dos educadores. Ao considerar a complexidade social e política
frente ao campo da formação continuada de Educadores Mediadores Culturais, a pesquisa
mostra, assim, os limites de concepções que entendem a formação como instância de
padronização de práticas e avança no sentido de evidenciar o espaço formativo como locus de
encontro entre saberes teóricos e os da ação - Universidade e terreno. É pela ruptura com um
paradigma difusionista que se pode afirmar que a formação com o dispositivo ECE traz
implicado em seu projeto educativo-cultural ações para o desconfinamento de sujeitos ao se
apresentar como uma plataforma que projeta-os para a cidadania cultural.
Palavras-chave: infoeducação, educação, formação continuada, mediação cultural,
apropriação cultural.

ABSTRACT

ALBERTO, S. M. R. Formação de mediadores culturais: o lugar da experiência. 2017. 178f.
Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicações e Artes,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
This research deals with the continuing education of Cultural Mediators Educators in
educational informational environments. The definition of the research object considered the
education experience of professional staff to work on the device Einstein Knowledge Station
(EKE) in Paraisópolis, in the city of São Paulo. Based on Infoeducation frameworks, an
historical-cultural approach of the relationship between Information and Education, the
research aims to identify and systematize theoretical and methodological elements for the
formulation of a concept of continuing education, focused on the processes and practices of
cultural mediation guided by principles of appropriation and cultural protagonism. Research
of a qualitative nature, takes as corpus of analysis the documentation produced in the
programs and actions carried out with groups of educators from educational informational
device, as well as collection of testimonies, through semi-structured interviews and focus
groups with educators. As a result, it was possible to identify three axes due to the mutual
articulation exercised at the education of Cultural Mediators Educators: the experience,
condition to address the complexity of the question, the education of the reflective
professional considered in the social and political dimensions and the environment da EKE as
a modality of formative device that resizes the educational-cultural knowledge and actions of
educators. When considering a social and political complexity in the field of continuing
education of Cultural Mediators Educators, the research thus shows the limits of conceptions
that understand education as an instance of standardization of practices and advances in the
sense of evidencing the formative space as locus of dialogue between theoretical knowledge
and active - University and terrain. It is through the rupture with a diffusionist paradigm that it
is possible to affirm that the education with EKE device brings implied in its educationalcultural project actions for the deconfining of subjects when revealing itself as a platform that
projects them for cultural citizenship.
Keywords: infoeducation, education, continuing education, cultural mediation, cultural
appropriation.
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INTRODUÇÃO

I APRESENTAÇÃO

Jamais poderemos reaver inteiramente o esquecido. E isso talvez seja bom.
O choque da recuperação seria tão destruidor que nesse mesmo instante
teríamos que deixar de entender a nossa nostalgia. É dessa maneira, porém,
que a entendemos, e tanto melhor quanto mais fundo se acha em nós o
esquecido. [...] Seja como for – todos temos certas coisas que despertaram
em nós hábitos mais duradouros do que quaisquer outras. Com elas se
formaram as capacidades que se tornaram determinantes da nossa existência.
(BENJAMIM, 2013, p.

Outro dia (no tempo da memória) comecei a pensar sobre os caminhos que tenho feito
na busca por compreender como esta pesquisa surgiu em minha trajetória profissional e me
encontro no meu olhar como educadora, alguém que, ao longo dos últimos quinze anos, vem
acompanhando trajetórias de formação de educadores.
Ao olhar para a minha história, encontro muitos elementos que posso caracterizar
como uma ação de encontros com pessoas, que se fizeram importantes em algum momento da
minha vida pelo jeito de dizer certos pensamentos, pelo que oferecem, pelo que trazem e lhe
ofertam gentilmente, pelos livros que indicam, pela mediação, pelos desafios que te colocam,
pelo convite para fazer algo compartilhado, pelo olhar interrogativo ou de satisfação que te
lançam, pelo silêncio ou, simplesmente, pela escuta diante do que têm a dizer.
É curioso como as lembranças estão se apresentando... Ocorre-me que um fato da
minha história vem à mente e dialoga com estas questões: eu, durante bom tempo, achava (e
talvez acreditasse pelas experiências até então vividas

que teria que ser uma “boa

profissional” pelo conteúdo adquirido na graduação A insegurança batia à porta no início de
minha formação, e logo fui me dando conta que eu teria que me construir como educadora
para além da academia. Lembro-me que fui professora ainda na infância ao brincar de
“escolinha” nos muros de cimento do quintal de minha casa em Araras (interior de São
Paulo). Era um tempo de poucos recursos, vida “dura”; mas meu caminho começava a ser
trilhado naquela experiência de “dar aula” para as demais crianças da rua Entre amarelinha e
esconde-esconde, havia também os cadernos, as lições, o giz... E eu ainda desejava ter outros
elementos para que as aulas fossem mais coloridas. Os achados e guardados da vivência na
escola infantil tornavam-se o material da “escolinha” Quanta experiência ressignificada! Eu
ainda não conseguia entender ali que o sentido daquele ato de aprender e ensinar era o
encontro com a criação e com as pessoas.

Segui a escolha de ser professora (caminho ainda muito presente no universo feminino
daquele contexto) e fui fazer magistério na EE Dr. Cesário Coimbra, escola de renome e
almejada por toda menina que queria ser professora naquela época – depois vim a saber do
alto nível educacional desta escola no passado Essa era a possibilidade de estudar na “cidade”
(era assim que nos referíamos, pois morávamos em um bairro afastado do centro da cidade).
Uma lembrança dessa experiência foi marcante Preparamos uma aula de “Estudos
Sociais” para uma turma da antiga ª série do Ensino Fundamental I Um aluno inverte o
papel e dá uma aula sobre produção canavieira (vivíamos rodeados pelas usinas canavieiras) e
me interroga sobre o assunto, o que foi bastante difícil, pois este conteúdo não fazia parte do
“script” que eu escolhi Ali tive outra importante afirmação que só compreendi depois: eu
trago o meu saber e você o seu, e a aprendizagem se constrói nessa relação.
Já no magistério, as visitas à biblioteca pública da cidade trouxeram a possibilidade de
ler outros livros. Em minha casa, a sabedoria de minha mãe acreditava que se comprasse as
enciclopédias dos vendedores que batiam nas portas na década de 1980 seus filhos teriam uma
boa formação. São boas as recordações das enciclopédias de capa amarela sobre animais e
corpo humano que ficavam na estante na sala. Penso que era importante para ela demonstrar
que o saber circulava naquele lar.
Essa formação não me abriu tantos horizontes e eu sabia que teria que buscá-los em
outras paragens, seria preciso sair daquela cidade e enfrentar outros desafios para além das
fronteiras daquele lugar. Vou então para Araraquara (UNESP) e me formo pedagoga.
Meu primeiro trabalho já formada não foi como professora e o desafio foi trabalhar
como coordenadora de Ensino Fundamental I no Colégio Itamaraty, em Ribeirão Preto. No
entanto, o que tinha a dizer ao outro sobre o que ele fez? Corrigir, avaliar, dar ideias e
sugestões era o que eu tinha “aprendido” a fazer na graduação, mas todas as vezes que tentei
caminhos pela via “faça essa atividade porque, assim, seu aluno terá mais facilidade para
aprender” nem sempre se percebia o envolvimento dos educadores O meu lugar era de
protagonista, mas e o do educador? Apenas de receptor?
Minhas inquietações sobre como os sujeitos estabelecem as relações com o
conhecimento foram definindo as novas buscas que fui fazendo. Elas não eram tão e somente
acerca da teoria e diziam respeito também sobre a possibilidade de trazer o outro – criança e
educador – para uma ação protagonista.
Ao assumir um novo trabalho, agora como responsável por uma equipe no Núcleo
Educação do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP) e acompanhar a

implantação de um novo ambiente para uma biblioteca, a Estação do Conhecimento Einstein,
a questão da formação de Educadores Mediadores Culturais se apresentou como necessária.
Tínhamos um quadro de educadores formados em áreas diversas, mas nenhum com formação
específica para o campo da Informação ou com domínio sobre saberes e fazeres da biblioteca.
Conhecer os professores Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini, do Colaboratório de
Infoeducação da Escola de Comunicações e Artes da USP foi a desconstrução que faltava
para minha trajetória para ao compreender o lugar do educador como mediador cultural;
como um sujeito que possibilita a criação e a significação, e não apenas o acesso aos signos.
Estava ali, em nossos encontros, a possibilidade de pensar sobre o que se fazia por meio do
encontro com profissionais da Informação, Artes e Cultura. E, assim, surge a possibilidade da
construção de uma rede colaborativa e a concretização de um novo ambiente de informação,
educação e cultura no qual o meu saber se alimenta na e pela construção e trocas com o outro.
Permiti-me aceitar outros desafios, ou melhor, exercitei o olhar para pensar além do
espaço dos livros, materiais e recursos que estavam disponíveis. Alguns questionamentos
foram se transformando em novas práticas, como na elaboração de saberes e fazeres
científicos, profissionais e da experiência em partilha com o outro. Trazer a equipe para a
“cena” e ser protagonista do seu saber fez a diferença nessa formação
Estava aqui apresentada esta outra chave – incluir o educador no processo, por meio
da criação artística e da experiência – que dialoga diretamente com o exercício que fui me
permitindo fazer ao criar e narrar para além do conteúdo e da didática. Na verdade, entendi
que seria necessário construir práticas junto aos educadores para além de ser um exercício de
aplicação de técnicas. Era preciso que esses sujeitos compreendessem o lugar da apropriação
cultural na construção do conhecimento, em que se incorporam ao ato de aprender e conhecer
o simbólico, o sensível, o relacional e o vivido. Parecia-me uma leveza que dava ao outro a
compreensão pela reflexão, imaginação, gestualidade e sensibilidade.
A escuta e o diálogo a partir da experiência de encontro com o outro são pilares que
sustentam as mediações culturais, colocando-se no espaço-entre o leitor e os signos. Para isso,
é necessário ser alguém que acompanha um percurso de formação e que compreende que o
ato de aprender/apropriar-se envolve criação, autoria e protagonismo em busca de sentido e
significação.
Tive a oportunidade de propor uma série de ações formativas e a pesquisa surgiu como
possibilidade de “adentrar” e compreender como os saberes da experiência foram construídos
pela equipe do Núcleo Educação do PECP, pois o que está em causa é a interrogação sobre

como formar Mediadores Culturais para atuar no dispositivo cultural Estação do
Conhecimento Einstein. Essa é uma construção subjetiva e singular, mas em sintonia. Trata-se
de um território simbólico a ser desvelado.
Caminhos e escolhas são e serão sempre mediadas pelas relações com o conhecimento
e o outro e muitos têm sido meus mediadores.

II JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS
O presente trabalho de pesquisa tem por objeto a formação de Mediadores Culturais1
em ambiente informacional (tais como bibliotecas para crianças e adolescentes). Define-se
como formação continuada a modalidade de formação adotada por instituições públicas e
privadas em contextos de educação formal e não formal como forma de orientar suas equipes
na direção proposta por suas políticas. Trata-se, assim, de um conjunto de processos e
procedimentos educativos levados a efeito pelas organizações, tendo em vista a adequação
dos funcionários aos seus objetivos ou missão. Por sua vez, o termo Mediador Cultural, no
quadro da pesquisa, refere-se a educadores que atuam em ambientes informacionais
educativos voltados à viabilização de processos de diálogo entre os sujeitos e o universo
cultural simbólico.
O interesse pela problemática nasce da observação sobre as dificuldades e indagações
acerca do papel de educadores – sobretudo professores – nos atos e processos do aprender a
informar-se envolvendo crianças e adolescentes. Será que seu papel se restringiria, como é
observável de forma recorrente, na facilitação do acesso dos alunos aos conteúdos, à
localização de insumos (informação) para tarefas escolares ou paraescolares ou mesmo a
localização de respostas a questões de mero interesse particular?
Se, evidentemente, tais aspectos se mostram importantes na vida de crianças e
adolescentes, não se pode negar, por outro lado, tratar-se de uma perspectiva restrita face à
ordem informacional contemporânea. A propalada profusão, midiatização, velocidade e
fragmentação da informação (PIERUCCINI, 2004; MORIN, 2000) impõe novos olhares sobre
o que é educar na atualidade e, em consequência, sobre o papel dos educadores – seus saberes
e fazeres – face aos desafios de formar crianças e adolescentes capazes de lidar, em diferentes
dimensões, com o universo informacional que os rodeia, ou seja, com o legado cultural que a
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Considerou-se usar o termo Mediador Cultural por entendermos que se trata de educadores que atuam como
mediadores a partir do conceito de mediação, entendida como “[...] categoria autônoma” e “ato constitutivo dos
processos de construção de sentidos e ele próprio instância produtora de significação” (PERROTTI;
PIERUCCINI, 2014, p.19). Tal conceito será considerado no contexto da pesquisa.

humanidade acumulou e que sobretudo as bibliotecas disponibilizam sob as mais variadas
formas.
Entretanto, a questão não se resume tão somente ao aprender a usar de modo
compatível os referidos ambientes de informação e cultura. Aprender a lidar com os signos
encerra uma questão epistemológica muito mais profunda, na medida em que os signos, dada
sua natureza imaterial, têm o poder de transformar o pensamento, de alterar percepções,
modificar sentidos, em outros termos, de “formar” os sujeitos Abordar a questão da formação
de Mediadores Culturais tem aspectos delicados e problemáticos e implica, portanto,
interrogar sobre o projeto educativo que sustenta tal formação. Educar, antes de tudo, é ato
político (FREIRE, 1987) que impõe escolhas como a clareza acerca de que, na esfera
democrática, podemos almejar sujeitos que participem crítica e criativamente da ordem
pública – condição que, por sua vez, demanda saber, poder e querer apropriar-se dos signos,
tendo em vista o diálogo e apropriação do mundo em que vivemos.
Vale dizer que uma proposta educativa nessa perspectiva dá centralidade à ideia de
protagonismo como dimensão existencial inextricável, termo que, segundo PERROTTI
(

)2 significa “resistência, combate, enfrentamento de antagonismos produzidos pelo

mundo físico e/ou social e que afetam a todos” Protagonistas, conforme o autor, ainda,
“assumem a luta pela construção, pela criação, como atitude face ao mundo Lutar, mais que
enfrentamento “contra”, é modo de ser e de estar, de produzir e cuidar de um mundo comum,
habitável e convivial” O protagonista é alguém que pertence, é parte inalienável do mundo, é
um ser imerso e pleno de historicidade. É alguém solidário que se completa no outro, ou seja,
pelos valores públicos.
Essa perspectiva permite fazer avanços nas reflexões acerca do papel de Mediadores
Culturais para além da noção de meras figuras dedicadas à transmissão de informação e
conhecimento. Serão eles, ao contrário, elementos-chaves da articulação – do diálogo – entre
sujeitos e ambientes de informação e cultura, instâncias que guardam e disponibilizam
parcelas significativas da memória cultural.
Nesses termos, a natureza e o caráter das referidas articulações passam a constituir,
assim, interesse para o campo da Informação, implicando diretamente modos de relação dos
sujeitos com o conhecimento e a cultura.

2

As informações citadas foram fornecidas por Perrotti, durante aula no curso de Pós-Graduação da Escola de
Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo - disciplina “Infoeducação: acesso e apropriação da
informação na contemporaneidade”. São Paulo, 2016.

A definição do objeto de pesquisa teve por base o trabalho de formação de Educadores
Mediadores Culturais em um ambiente de Informação, Educação e Cultura do Programa
Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP)3, no qual foi implantado um dispositivo
cultural denominado Estação do Conhecimento, termo que designa “espaço para o
desenvolvimento de aprendizagens informacionais, indispensáveis aos processos de
apropriação simbólica” (PERROTTI; PIERUCCINI,

,p

Tal implantação se deu de

modo gradativo e partilhado entre a equipe de educadores (pedagogos e graduados em outras
licenciaturas), a Coordenação Pedagógica do Núcleo Educação do PECP e a Universidade 4,
responsáveis por criar e implantar a Estação do Conhecimento Einstein (ECE) a partir de
referenciais da Infoeducação5, constituindo, assim, em projeto colaborativo de pesquisa.
A proposta, no contexto do PECP, é bastante peculiar. Paraisópolis é uma comunidade
situada na região sul da cidade de São Paulo, área de invasão e com intenso adensamento
populacional na década de 1970, considerada a segunda maior favela da cidade de São Paulo
localizada em contexto marcado por muitos contrastes e desigualdades sociais. É circundada
pelo Morumbi, bairro de classe média alta e vive, há 10 anos, um processo de urbanização.
A ECE nasce integrada a esse contexto de vulnerabilidades e se incorpora como uma
das ações na constituição de um projeto sociocultural, tendo como eixo central o
protagonismo cultural (PERROTTI, 2008).
Um dos pontos centrais da proposta, além da configuração do ambiente e das práticas
informacionais e pedagógicas previstas, referia-se à formação dos Educadores Mediadores
Culturais, compreendidos como sujeitos que não apenas seriam seus “usuários” privilegiados
e orientadores dos grupos para os usos variados do referido espaço informacional, mas,
sobretudo, para atuar com os grupos na busca e construção de situações que favorecessem
experiências significativas com a Informação, de modo que as crianças e adolescentes fossem
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O PECP foi implantado em Paraisópolis em 1998 e se integra aos projetos comunitários do Instituto de
Responsabilidade Social da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. São dois os eixos de atuação:
Ambulatório Médico (assistência médica referenciada em subespecialidades pediátricas para a Rede Básica) e o
Centro de Promoção e Atenção à Saúde – CPAS (atividades socioeducativas). Este programa será mais bem
descrito no item 5.1.
4
A Estação do Conhecimento Einstein foi inaugurada em agosto de 2009 em parceria com a equipe dos Profs.
Drs. Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini, do Colaboratório de Infoeducação da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (USP).
5
Termo criado por Perrotti e apresentado durante o I Colóquio Brasil-França de Infoeducação na Universidade
de São Paulo, em 2000, designa “Área de estudo, situada nos desvãos das Ciências da Informação e da
Educação, voltada à compreensão das conexões existentes entre apropriação simbólica e dispositivos culturais,
como condição à sistematização de referências teóricas e metodológicas necessárias ao desenvolvimento
dinâmico e articulado de aprendizagens e de dispositivos informacionais, compatíveis com demandas crescentes
de protagonismo cultural, bem como de produção científica, constituída sob novas óticas, nas chamadas
Sociedades do Conhecimento” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2008, p. 91).

gradativamente se apropriando do universo informacional – dentro de suas resistências e
possibilidades – construindo conhecimento e criando cultura.
Tratava-se, portanto, da formação de uma equipe para o diálogo com um novo
conceito de ambiente informacional educativo, em que se colocava o problema da formação
desses profissionais não apenas no ato de realizar tarefas cotidianas no espaço de modo
competente e eficiente. Ao contrário, um novo desafio estava sendo proposto para a equipe:
realizar práticas informacionais educativas com o público da instituição que permitissem
novas relações com o universo da Informação, para muito além da ideia de uso-consumo de
livros/informação, tão marcadamente inscrita nas formas pelas quais se apresentam as
bibliotecas às crianças e adolescentes. Em síntese, portanto, ficava a interrogação sobre qual
formação seria necessária para os Educadores Mediadores Culturais, tendo em vista a
educação de crianças e adolescentes como sujeitos capazes de dialogar com os signos,
interrogando sua natureza e processos de produção, circulação e formas de apresentação,
atuando sobre seu interesse em produzir conhecimento: significar.
O trabalho de formação continuada desenvolvido com os Educadores Mediadores
Culturais ligados à Estação do Conhecimento deveria, assim, ancorar-se em um propósito
institucional, visando responder a uma educação integral (espaço não formal de Educação), no
qual o trabalho com a Informação ganha destaque. Dentro de um quadro sociocultural
adverso, Paraisópolis é uma evidência clara da fratura simbólica histórica (PERROTTI;
PIERUCCINI, 2016) existente no país. Não se tratava, portanto, de formação continuada de
Educadores Mediadores para “fazer funcionar melhor uma biblioteca comum”; tratava-se,
outrossim, de processos complexos que incluíam apropriação de um novo conceito de
dispositivo cultural (PIERUCCINI, 2004) e a compreensão do papel essencial deste no
projeto sociocultural em causa, construído para a participação afirmativa e efetiva de crianças
e adolescentes nos processos de apropriação cultural.
Para melhor situar o desafio da formação da equipe, é importante salientar que a
Estação do Conhecimento Einstein foi precedida pela Biblioteca Comunitária Casa da
Criança, implantada em 2003 e que, em 2009 seria objeto de mudanças. A nova proposta não
se resumia a alteração de nome do espaço e, portanto, implicava transformações
significativas, como a mudança de concepção e de práticas, o que demandaria aos Educadores
Mediadores Culturais apropriarem-se, eles próprios, desse novo dispositivo para atuar em
conjunto e a favor da realização desse projeto sociocultural.
Como aponta Alberto (2008, p.

Ao se definir os objetivos para esse espaço, aliados às necessidades da Comunidade
na garantia do direito ao acesso à informação, caminhos começaram a ser pensados
na busca de uma concepção de Biblioteca que fosse além da aquisição de
conhecimento e informação enquanto espaço de leitura e pesquisa, mas
principalmente que o sujeito pudesse se apropriar do conhecimento ali produzido.

Apesar de o primeiro programa nascer amparado em conceitos referendados por ideias
e concepções do papel formativo desse ambiente, tendo o educador como sujeito mediador
frente aos processos informativos, observava-se a prevalência de atividades que privilegiavam
a difusão cultural.
O aspecto talvez mais problemático é que parece haver uma ideia generalizada de que
tais questões não constituem necessariamente problemas que dizem respeito aos modos de
conceber e atuar dos ambientes informacionais. São, antes, aspectos problemáticos relativos à
esfera do sujeito Em outros termos, o “desinteresse” em ler, pesquisar, escrever, dizer,
produzir informação e participar afirmativamente do universo dos signos, muitas vezes é
atribuído a uma “dificuldade quase inata” que afeta determinados circuitos da população
brasileira.
Desse modo, essas questões bastante visíveis naquele contexto evidenciavam que a
formação dos Educadores Mediadores (não bibliotecários), ao lado do aparato técnico, são
essenciais ao processo de construção de conhecimentos e atitudes frente à informação e à
cultura, ou seja, ao modo como os sujeitos lidam com os signos. Como é frequente a ênfase
nos ambientes de leitura e cultura (bibliotecas e afins) por lógicas difusionistas – de garantia
de acesso aos objetos materiais, consolidando um modo de percepção de seus papeis e
funções –, tais referenciais empíricos, historicamente consolidados, parecem servir de
referência aos próprios mediadores que tendem a reproduzi-los. Daí a necessidade, portanto,
de se interrogar sobre como preparar os Educadores Mediadores e como estão sendo
formados esses sujeitos para o exercício da mediação cultural, tendo em vista que eles são
fundamentais aos processos de relação entre Informação e Educação. Na perspectiva
educativa da ECE, a constituição de sujeitos protagonistas-culturais implica mediadores e
mediações, bem como dispositivos informacionais apropriados e capazes de não apenas
oferecer informações (acesso-difusão), mas, sobretudo, voltados à construção de saberes e
fazeres sobre a Informação.
A criação da ECE (2009) provocou, seguramente, alterações na ordem institucional ali
existente, produzindo deslocamentos simbólicos que certamente afetaram a equipe,
impulsionando a concepção de um programa informativo, educativo e cultural, indispensável
à apropriação do dispositivo e de seu papel no projeto sociocultural local. Em decorrência

disso, o debate acerca do lugar do Educador Mediador impulsionou o debruçar sobre as
práticas de formação construídas no contexto de implantação da ECE, de forma a adensar esse
novo papel de “profissionais de intersecção” entre Educação e Informação O que é e como
oferecer formação continuada a esses profissionais, tomando-os como sujeitos capazes de
construir articulações que favoreçam a apropriação do universo cultural, tendo a Estação do
Conhecimento como instância de mediação? Como a informação forma Educadores
Mediadores?
Considerando-se que a formação inicial dos educadores e seus repertórios próprios não
seriam suficientes às dinâmicas do processo, tendo em vista que a concepção, seus modos de
funcionamento, lógicas e finalidades extrapolam aprendizagens disciplinares, entendeu-se que
a própria ECE poderia se constituir como locus privilegiado das aprendizagens e de
construção de saberes e fazeres profissionais no âmbito das relações dos sujeitos com o
universo cultural. Mudar o paradigma de biblioteca vigente para a perspectiva de uma
biblioteca forum, entendida como “lugar de negociações simbólicas, onde protagonistas, e não
usuários, atuam afirmativamente em processos de significação, sustentados por mediações
capazes de colocar diferenças em diálogos” (PERROTTI; PIERUCCINI,
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estava,

assim, no cerne da proposta de formação dos quadros profissionais.
Diante da compreensão dessas questões, uma prática de formação permanente foi
incorporada na instituição, sendo realizadas ações formais e não formais diversificadas –
reuniões de trabalho internas, cursos, oficinas, articulações com a Universidade, participação
em ações culturais, diálogo permanente com o território –, construindo-se programas
formativos a partir de referenciais práticos e teóricos em relação dinâmica com a problemática
do terreno e dos objetivos educativos pretendidos.
Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender elementos teóricos
e metodológicos que orientaram a construção de um conceito de formação para o trabalho
com Educadores Mediadores Culturais em ambientes informacionais educativos. Além disso,
a pesquisa traz como objetivos específicos:
a) Entender como as práticas educativo-culturais contribuem para a apropriação do
dispositivo ECE;
b) Apreender o significado da experiência dos Educadores Mediadores Culturais na
construção de saberes e fazeres sobre a informação;

c) Delinear conteúdos e processos da formação continuada de Educadores Mediadores
Culturais que favorecem os processos de apropriação e protagonismo cultural entre os grupos
de crianças e adolescentes.

III METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, tendo-se por base referenciais da pesquisa
etnográfica6. Dada sua relevância na abordagem de contextos educativos de construção social
e suas “teias de significação” (GEERTZ,

, tais referenciais favorecem “[ ] um olhar

que se volte para a existência heterogênea [dessa realidade] para observá-la em seus
meandros, perscrutando a fala e as ações de seus atores em suas interações diárias” (BUENO,
2007, p. 487).
O estudo etnográfico é uma prática de campo que se constrói a partir de uma
abordagem interpretativa que permite compreender dimensões simbólicas da ação humana e
pressupõe uma análise antropológica como forma de conhecimento. Para Geertz (2008, p.7)
Fazer a etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de
elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não
como sinais convencionais do som, mas como transitórios de comportamento
modelado.

A escolha por elementos da abordagem etnográfica deu-se em razão da importância de
uma investigação no terreno da formação continuada com os Educadores Mediadores
Culturais e pela possibilidade de o pesquisador voltar-se para a construção de tramas de
significação a partir do que foi dito, do que informam os atos dos sujeitos e de seus discursos
professados, que se transformam em material de análise a ser interpretado e sistematizado.
Diante do "acesso empírico aos sistemas de símbolos inspecionando acontecimentos e não
arrumando entidades abstratas em padrões unificados" (GEERTZ, 2008, p. 13) se inscreve a
(presente) pesquisa.
Este estudo propõe, portanto, uma perspectiva que considera relevante entender que o
cotidiano se apresenta como a vida cotidiana e o que se percebe não será descartado por se
mostrar irrelevante, pois como afirma Heller (1970, p. 17):
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Apesar de a pesquisadora estar imersa no terreno e, portanto, passível de vícios da sensibilidade e da razão, o
uso de procedimentos da pesquisa etnográfica, método que toma por base a recuperação de vestígios, foram
tomados nesta pesquisa como elementos que poderiam contribuir para organizar os conteúdos impressos e os
elaborados pelos discursos - documentos e memórias dos sujeitos -, tendo em vista a busca pela recuperação do
vivido. Neste sentido, entende-se que os achados foram ganhando sentido e significado quando articulados a
outros vestígios, igualmente tomados como objetos a serem significados.

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida
cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela,
colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias,
ideologias [...] O homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo.

A proposta é trazer centralidade ao que acontece no locus da instituição e, a partir daí,
identificar sua identidade e função educativa, mas sem se ter a pretensão de alcançar a sua
totalidade. O locus desse estudo foi possível por constituir o lugar de trabalho da
pesquisadora, viabilizando, assim, uma perspectiva interpretativa mais abrangente,
preconizada pela abordagem etnográfica, permitindo conferir significado ao que foi dito a
partir da construção de uma leitura e suas “tramas de interpretação” (GEERTZ,

De

acordo com Geertz (2008, p. 14)
O etnógrafo “inscreve” o discurso social: ele o anota. Ao fazê-lo ele o transforma de
acontecimento passado, que existe apenas em seu próprio momento de ocorrência,
em um relato, que existe em sua inscrição e que pode ser consultado novamente.

O esforço do olhar da pesquisadora será, todavia, na busca de sinais sobre as “teias de
relações humanas”7 (ARENDT, 2015) estabelecidas nessa cotidianidade, podendo-se
acrescentar, conforme a autora, ainda, “a cotidianidade é a própria condição humana
fundamental porque tudo o que atinge o homem ao longo de sua existência nada mais é do
que mudanças, deslocamentos8, fugas, etc dessa condição fundamental” (ARENDT,

,p

65), ou, conforme afirma Azanha (2011, p. 62 “não há realidade humana desvinculada da
realidade concreta de uma cotidianidade [ ]”
A Estação do Conhecimento Einstein, configura-se, assim, como objeto empírico da
pesquisa, dado que, de modo orgânico e sistemático, oferece atividades visando a formação de
leitores, oficinas educativas e culturais variadas, acesso e empréstimos do acervo ficcional e
documentário multimídia e exposições temáticas. Paralelamente, realizam-se ações formativas
de Educadores Mediadores de leitura e cultura, com participação comunitária e parcerias com
a Universidade de São Paulo (USP), ONGs e outros espaços de leitura locais.
O trabalho foi construído por meio de duas etapas:
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“A ação não incide sobre quaisquer objetos, pois se dá sempre em um espaço entre as pessoas, capaz de
relacioná-las e mantê-las juntas. Na medida em que aqueles que agem são iniciadores em meio a iniciadores,
acabam por instaurar o que Arendt nomeia “teia de relações humanas”, na qual as consequências da ação se
fazem sentir” (CORREIA in ARENDT, 2015, p. XXXV).
8
Grifo nosso.

a) Resgate cronológico: processos, ações e práticas de formação continuada incorporadas na
instituição – encontros de estudo, construção de percursos coletivos, interface com a
Universidade, participação em ações culturais e diálogo permanente com o território.
Parte-se da análise documental do acervo pedagógico e informativo produzido pela
equipe de profissionais que compõem o Núcleo Educação do PECP entre os anos de 2003 a
2016: na 1ª fase, de 2003 a 2008, no programa intitulado Biblioteca Comunitária Casa da
Criança e na 2ª fase, após implantação do programa Estação do Conhecimento Einstein, entre
os anos de 2009 a 2016.
A primeira abordagem da análise documental foi evidenciando pistas/caminhos
teóricos fundamentais à compreensão dos fenômenos explicitados nos registros encontrados e
que direcionaram uma maneira de conceber a formação continuada desses profissionais.
Entende-se que tal etapa se traduziu em um mergulho da pesquisadora no terreno das práticas
– observação participante – pois, como aponta Bueno (2007, p. 448)

O trabalho de campo, por mais aberto que seja, não pode ser ateórico. Deve, por
isso, ser acompanhado de um constante trabalho analítico, que permita observar
mais e deixar-se surpreender mais. Daí porque fazer etnografia é construir
teoricamente o observável, pois os dados não falam por si mesmos. Assim,
curiosamente, o “olhar etnográfico” é mais do que um simples olhar, pois supõe
sempre um “diálogo” E não apenas porque envolve diálogos e conversas com os
sujeitos estudados, mas essencialmente porque pede um contínuo interrogar-se sobre
os dados, sobre suas relações com os referenciais teóricos e destes com o referente
empírico.

b) Coleta de dados: foram empregadas as técnicas de grupos focais e as entrevistas
semiestruturadas (Anexo 1) com os sujeitos envolvidos diretamente na construção desse
ambiente informacional: Educadores Mediadores da ECE e do Programa Educação Cidadã 9
do Núcleo Educação do PECP e ex-monitoras de leitura, tendo em vista indícios de como
foram compreendidos os processos formativos pelos quais participaram e como o cotidiano da
ação profissional foi mobilizado, compartilhado e colocado em relação, traduzindo-se em
novos saberes e fazeres para os Educadores Mediadores Culturais.
A escolha dessas técnicas se fundamenta na busca por uma abordagem de pesquisa que
pressupõe a ação do pesquisador pela imersão no terreno junto aos atores, daí a escolha da
etnografia, que permite, diante da análise do fenômeno observado, levantar vestígios e

9

O Programa Educação Cidadã atende, diariamente, 120 crianças e adolescentes (6 a 15 anos) no contraturno
escolar como parte das ações do projeto sociocultural do PECP diante das adversidades de um contexto com
evidências de fratura cultural e histórica e marcado por desigualdades e vulnerabilidades sociais. Este Programa
será mais bem caracterizado no item 5.2.

evidências para assim compreender como se deu a formação continuada de Educadores
Mediadores Culturais para a construção de uma lógica de trabalho.
Nessa segunda etapa da pesquisa, buscou-se construir uma interpretação sobre como
os Educadores Mediadores Culturais compreendem o papel da informação como ato de se
informar para conhecer e criar e que se traduz, portanto, em uma análise interpretativa do que
foi dito nesses discursos a partir dos significados e particularidades dessas ações formativas
evidenciadas nas falas dos informantes da pesquisa.

IV ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está organizado em

seções. Na Introdução, a pesquisadora introduz

uma narrativa autobiográfica na apresentação a partir de um exercício de rememoração sobre
sua trajetória de formação pessoal e profissional. Na sequência, as justificativas, objetivos e
metodologia apresentam o recorte e a problemática em questão e os objetos teórico - a
formação continuada de Educadores Mediadores Culturais -, e empírico, a Estação do
Conhecimento Einstein (ECE).
Na Parte I, a fundamentação teórica estrutura-se a partir de eixos que oferecem
parâmetros às análises do objeto em questão: um conceito de formação continuada que
considera a dimensão social e política e a cultura organizacional; uma concepção de
Educação, como forma de “cuidar do mundo”, tendo-se como referência os trabalhos de
Hannah Arendt; uma trama conceitual em torno da noção de Informação e Conhecimento e o
conceito de Mediação na compreensão sobre o papel dos mediadores culturais, a partir da
abordagem da Infoeducação e, por último, a noção de “experiência” e os “saberes da
experiência” que orientaram o desenvolvimento de ações formativas, tomadas como objeto
empírico deste estudo.
Na Parte II, apresenta-se o território, Paraisópolis, o Programa Einstein na
Comunidade de Paraisópolis, terreno da pesquisa, a ECE e os outros programas que compõem
o Núcleo Educação do PECP.
Na Parte III, a análise documental e a voz dos sujeitos participantes da pesquisa,
Educadores Mediadores Culturais, na busca por analisar o processo de implantação da ECE e
apropriação por parte dos sujeitos a partir da adoção de prática de formação permanente para
a construção de projetos e/ou programas e a inclusão da experiência do mediador. Na
sequência, as Considerações Finais.

PARTE I

1 FORMAÇÃO CONTINUADA: POR UMA NOVA CONCEPÇÃO EDUCATIVA

Este capítulo tem por objetivo discutir aspectos implicados na noção de formação em
serviço – ou, como alguns teóricos denominam, formação continuada – tendo em vista
compreender sua natureza e contextos de surgimento, indispensáveis à reflexão crítica de
fenômenos que perpassam a formação de educadores na contemporaneidade.
O tema, tomado como objeto desta pesquisa, nasce de observações sobre o processo de
formação de professores (ou profissionais com formação em pedagogia) com atuação em
contexto de educação não formal, e, mais especificamente, por interrogações acerca da
complexidade inerente ao desenvolvimento, pelo educador, de capacidades indispensáveis à
incorporação da Informação nos processos e práticas educativas (com crianças e jovens)
próprias ao seu fazer cotidiano e compreendidas como forma de construção de sujeitos
críticos.
Sob esse enfoque – que pauta a presente pesquisa – o levantamento de noções em
torno da formação continuada visa dar ancoragem a reflexões que possibilitem a constituição
de referenciais sobre a formação de Mediadores Culturais, dentro de princípios que integrem
os ambientes de informação e cultura como eixos articuladores dos processos de construção
de conhecimento por crianças e jovens.
A incursão histórica e conceitual sobre o processo de implantação desse tipo de
formação de Mediadores Culturais nos espaços escolares de ensino e de educação mostra-se
relevante como tentativa de se compreender parâmetros (conceituais e metodológicos) em
torno dos modos de profissionalização de educadores.
Entender como os programas de formação continuada respondem às demandas da
sociedade é, portanto, condição para se pensar e criar novos arranjos para o papel do
educador.

1.1

A

CRISE
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MERCANTILIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Para se compreender as novas demandas impostas ao exercício docente, há de se
pensar nos cenários instalados nos contextos escolares brasileiros, especialmente com a

chamada crise da legitimidade da instituição escolar a partir da década de 1970, caracterizada
pelas denúncias sobre os mecanismos de exclusão de uma parcela da população e a baixa
qualificação das formas de aprendizagem escolar.
Atualmente, a sociedade contemporânea reivindica uma escola democrática e os
espaços são convidados a abrirem-se para acolher “outras vozes” Por outro lado, entretanto,
as certezas dos fazeres docentes, até então legitimadas pela própria sociedade, já não mais
correspondem às novas demandas praticadas pelas salas de aula.
Novas teorias educacionais de referência dialético-crítica e progressista surgem nesse
contexto e são amparadas pelos questionamentos sobre as ciências positivistas e pelo declínio
da hegemonia da causalidade que privilegia como funcionam as coisas (SANTOS, 1987).
Para Santos (

,p

, “chegamos a finais do século XX possuídos pelo desejo

quase desesperado de complementarmos o conhecimento das coisas com o conhecimento do
conhecimento das coisas, isto é, com o conhecimento de nós próprios” Um novo paradigma
não-dualista (em que não há separação entre sujeito e objeto) e que rompe com a visão
dicotômica (ciências naturais versus ciências sociais), apresenta-se e inclui compreensões
sobre as intervenções do sujeito sobre o fenômeno e seu modo de agir sobre ele, ou seja,
“coloca a pessoa enquanto autor e sujeito do mundo, no centro do conhecimento” (SANTOS,
1987, p. 63).
Em vista disso, é importante pensar que as últimas décadas do século XX foram
impulsionadas por grandes mudanças nos campos político, econômico e cultural. Além disso,
a área educacional sofreu repercussões diante do cenário de produção capitalista que passou a
definir suas políticas segundo a lógica da ideologia neoliberal pela liberdade de mercado.
No que diz respeito ao contexto social e político, a partir de 1970 reformas educativas
e novas políticas para a organização do sistema educacional começaram a definir um modelo
de educação que se apresentou a uma escola como mais uma alternativa que reproduz as
relações de desigualdade. Como consequência, a abordagem tecnicista como diretriz
educativa e sua racionalidade técnica passam a ser questionadas diante da fragilidade do
sistema educacional.
A história do sistema educacional brasileiro aponta, assim, os cenários em que
medidas para conter a crise da educação foram executadas com pretensão de melhorar a
qualidade da educação. Vale citar as reformas educacionais após a implantação da Lei n.
/ 1, que visava democratizar o ensino e a reforma educacional paulista em 1995. Dentre
suas medidas, instituiu-se o horário de trabalho coletivo, que definiu um modo de

profissionalização docente voltado à formação continuada do professor, o Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar (SARESP), com testes padronizados para toda a rede
educacional paulista e a implantação da Progressão Continuada no Ensino Fundamental
(

, medida essa que “alterou drasticamente a organização das escolas e o cotidiano de

alunos e professores [...] a crise docente parece ter na implantação da reforma educacional
paulista uma de suas raízes, principalmente após a Progressão Continuada” (LOURENCETTI,
2013, p. 331).
No que diz respeito ao modo como as reformas educacionais, a partir da década de
1990, foram sendo influenciadas pelas políticas de mercado em todo o mundo, Libâneo (2015,
p. 36) menciona:
Iniciam-se na Inglaterra, avançam para os países europeus e Estados Unidos, depois
para a América Latina. No Brasil, a reforma educativa começou no início dos anos
90, com a elaboração do Plano Decenal de educação – 1993-2003, tendo por base a
Declaração da Conferência Mundial Educação para Todos, em 1990, e outras
Conferências e declarações que se seguiram. [...] Nessas Conferências internacionais
são definidas políticas para educação para os países pobres visando articulações com
interesses do capitalismo globalizado.

A reestruturação educativa no Brasil está atrelada a essa orientação e segue princípios
de mecanismos de controle de qualidade – suprir falhas da formação inicial –, atestando a
ineficiência do Estado na gestão do sistema educacional e no controle pedagógico, ao buscar a
padronização dos programas de formação continuada e inicial Entre as “prescrições”
estariam, então, programas de formação continuada.
Encontra-se definida nos Referenciais para a formação de professores (BRASÍLIA,
1999) a modalidade de formação continuada nos contextos escolares. O documento aponta um
caminho de discussão frente à qualidade da formação dos professores e menciona mudanças a
serem realizadas nas práticas de formação tendo em vista a profissionalização10 do professor.
Dentre os pressupostos que orientam o documento, há menção de que “o desenvolvimento
profissional permanente é necessidade intrínseca a sua atuação e, por isso, um direito de todos
os professores” e, além disso, que
O processo de desenvolvimento profissional permanente inclui formação inicial e
continuada, concebidas de forma articulada. A formação inicial corresponde ao
10

“O processo permanente de desenvolvimento profissional a que todos os educadores têm direito envolve
formação inicial e continuada, sendo que a diferença essencial entre esses dois processos é que a formação
continuada ocorre com o professor já no exercício de duas atividades” (BRASÍLIA, 1999, p. 40). A título de
esclarecimento, o termo formação de professores para o desenvolvimento profissional compreende a formação
inicial (formação em nível superior) e continuada (formação que ocorre no exercício profissional e, portanto,
definida também na expressão em serviço).

período de aprendizado dos futuros professores nas escolas de habilitação, devendo
estar articulada com as práticas de formação continuada. A formação continuada
refere-se à formação de professores já em exercício, em programas promovidos
dentro e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais ou a
distância). (BRASÍLIA, 1999, p. 19).

Os cursos de treinamento são as primeiras modalidades formativas construídas dentro
dessa prática de formação continuada e tinham como objetivo divulgar métodos e técnicas
visando o alcance dos resultados propostos no processo de ensino. Outras nomenclaturas se
seguiram a essa, como aperfeiçoamento, capacitação e formação permanente11 e que dizem
respeito a uma concepção tecnicista de educação.
Segundo Araújo et al (2015, p. 60), os Referenciais seguem uma concepção críticoreflexiva e nota-se que “as reformas educacionais apropriaram-se dessa concepção para
estabelecimento de uma política pública de formação de professores, de âmbito nacional,
transformando-se em programa de governo”
A crítica a essa modalidade formativa no desenvolvimento profissional não tarda a
ocorrer, tendo em vista que se tornariam “pacotes de formação” para atender a modelos prédefinidos externamente.
Os programas de formação docente têm incluído a criação e a distribuição de
pacotes pedagógicos, programas de treinamento específicos e processos de
“requalificação” Esses programas implicam ações e estratégias orientadas a
qualificar professores e professoras para ensinar de acordo com parâmetros e
padrões definidos pelos objetivos do mercado. (HYPÓLITO; GANDIN, 2003, p.

Compreende-se, assim, que a forte influência de diretrizes de organismos nacionais e
internacionais na educação brasileira se sobressai em um discurso hegemônico como
“resposta” para os baixos desempenhos na escolarização de grande parcela da população e
que rebate em um discurso de queixa da má formação do professorado. Estaria aqui, portanto,
uma lógica de controle e padronização de programas de formação docente. A entrada do país
no rol de avaliações externas padronizadas por organismos internacionais, como a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sistema de

11

“A formação continuada de professores – por vezes chamada de treinamento, reciclagem, aperfeiçoamento
profissional ou capacitação – tem uma história recente no Brasil. Intensificou-se na década de 80 e, a despeito de
pautar-se predominantemente por um modelo convencional de formação, foi assumindo formatos diferenciados
em relação aos objetivos, conteúdos, tempo de duração (desde um único curso rápido até programas que se
estendem por alguns anos) e modalidades (presencial ou a distância, direta ou por meio de multiplicadores)”
(BRASÍLIA, 1999, p. 46).

avaliação por testes nacionais com ranking e políticas de meritocracia, são exemplos da
mercantilização do ensino.
Rossi e Hunger (2012, p. 81-82), ao analisar as implicações políticas para a formação
continuada de professores, apontam que:
A promulgação da LDBEN 9.394 (BRASIL, 1996) impulsionou as ações políticas
de formação continuada de professores. [...] Posteriormente à promulgação da LDB
foram elaboradas diretrizes com o objetivo de subsidiarem o desenvolvimento de
ações nacionais mais abrangentes: os Referenciais para Formação de Professores
(BRASIL, 2002), o Programa de Desenvolvimento Profissional Continuado –
Parâmetros em Ação (BRASIL, 1999) e a Rede Nacional de Formação Continuada
de Professores (BRASIL, 2004).

Outro aspecto que se coloca como crítica ao modelo formativo em serviço diz respeito
aos processos educativos com “aligeiramento da formação inicial”, em que se subtrai o
professor do exercício profissional coerente substituindo-se processos de formação em serviço
“como contraposição a uma política que investe cada vez mais no aparelhamento dos docentes
por meio da imposição de pacotes de formação continuada” (CASTRO; AMORIM,

,p

51 e 53).
A crítica a essa lógica de formação para os quadros de professores centra-se na
ideologia que atende a princípios de mercado. Em outros termos, vê-se a Educação
respondendo a esse mesmo movimento, em que “os programas são destinados a grandes
massas de professores, delineando-se como um projeto de consumo. [...] a parceria para o seu
planejamento e execução, que, nesse caso, se faz com grandes empresas de caráter privado”
(ROSSI; HUNGER, 2012, p. 83).
Entretanto, nem todos os segmentos e instâncias das políticas públicas seguiram ou
seguem igual orientação. Dentre estes, o movimento pela formação continuada na Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo (SMESP) segue uma lógica inversa e nasce no seio de
uma política de fortalecimento da classe docente. Amparada pelos ideais da filosofia freireana
de formação permanente, é no final da década de 1980, na gestão da Prefeita Luiza Erundina
e de Paulo Freire como Secretário de Educação (1989-

, que a Secretaria cria os Grupos

de Formação em contraposição às modalidades formativas que vigoravam com práticas com
viés mais pragmático. Segundo Freire (2002, p. 112)
A formação permanente das educadoras, que implica a reflexão crítica sobre a
prática, se funda exatamente nesta dialeticidade entre prática e teoria. Os grupos de
formação, em que essa prática de mergulhar na prática para, nela, iluminar o que
nela se dá e o processo em que se dá o que se dá, são, se bem realizados, a melhor
maneira de viver a formação permanente.

Se, por um lado, a demanda pela qualificação do trabalho docente se impõe na pauta
das agendas das políticas públicas e passam a justificar os projetos de formação continuada,
por outro, face ao predomínio da lógica de mercado, pouco espaço resta para os saberes dos
professores reflexivos; ao contrário, adentra-se no reino das técnicas educativas. As políticas
de formação continuada surgem nesse contexto e trazem marcas de projetos fragmentados que
não consideram a dimensão social e política da formação, em que a ênfase recai para a
reflexão individual. Pimenta (2002, p. 41) afirma que
Sob a ameaça de perda de emprego real ou mesmo simbolicamente através do
desprestígio social de seu trabalho, e também frente às novas demandas que estão
postas pela sociedade contemporânea à escola e aos professores, são eles instados a
uma busca constante de cursos de formação contínua, muitas vezes às suas expensas.

1.2 A ESCOLA COMO LOCUS DA FORMAÇÃO: A EMERGÊNCIA DE OUTRA
CULTURA DOCENTE

Diante das crescentes mudanças no contexto social e político e do surgimento das
reformas educativas, há de se supor a emergência de novas configurações e arranjos ao papel
docente. Um novo debate na contemporaneidade apresenta, assim, a construção de outra
cultura docente, com deslocamentos que indicam o distanciamento entre a formação clássica
acadêmica e a prática cotidiana.
Para Pérez-Gómez (2001 apud LOURENCETTI, 2013, p. 334)
A cultura docente se encontra, na atualidade, numa delicada encruzilhada, vivendo
uma tensão inevitável e preocupante entre as exigências de um contexto social
móvel, mutável, flexível e incerto, caracterizado pela complexidade tecnológica,
pela pluralidade cultural e pela dependência dos movimentos do livre mercado
mundial, por um lado, e as rotinas, as convenções e os costumes estáticos e
monolíticos de um sistema escolar sem flexibilidade, opaco e burocrático por outro.
Nesta inevitável tensão, os docentes se encontram cada dia mais inseguros e
indefesos, se sentem ameaçados por uma evolução acelerada a que não podem ou
não sabem responder.

Nóvoa (1992) analisou as modalidades de formação continuada vigentes no contexto
da implantação dessa prática formativa no contexto escolar e descreveu a existência de duas
correntes: os modelos estruturantes ou clássicos, em que impera a lógica da racionalidade
científica e técnica e o locus da produção do conhecimento que está na Universidade e demais
espaços atrelados a esse ambiente; e os modelos construtivistas ou interativo-reflexivo,
caracterizados pela reflexão contextualizada e regulação permanente da prática e dos

processos; em que seu locus está no ambiente educacional. E, como afirma Candau (1997, p.
-

,
Partir do reconhecimento da escola como locus privilegiado da formação continuada
tem várias implicações. Nesta linha se está começando a promover várias
experiências procurando-se estimular componentes formativos que tenham
articulação com o cotidiano escolar, e não desloquem o professor para outros
espaços. [...] No contexto deste trabalho, é considerado fundamental ressaltar a
importância do reconhecimento e valorização do saber docente no âmbito das
práticas de formação continuada, de modo especial dos saberes da experiência,
núcleo vital do saber docente, e a partir do qual o professor dialoga com as
disciplinas e os saberes curriculares.

Nóvoa (1992, p. 26) propõe interrogar a formação de professores sob a perspectiva de
uma nova profissionalidade docente, pois “uma nova cultura profissional dos professores
passa pela produção de saberes e de valores que deem corpo a um exercício autónomo da
profissão docente”
O autor faz a crítica, ainda, de que a profissão passa por um processo em que há uma
legitimação de intervenções de especialistas científicos em detrimento de uma visão que lhe
garante autonomia. Vê-se um distanciamento entre concepção (elaboração do currículo) e
execução (concretização pedagógica). Ainda segundo o autor (1992, p. 24)
A formação de professores tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento
pessoal, confundindo “formar” e “formar-se”, não compreendendo que a lógica da
actividade educativa nem sempre coincide com as dinâmicas próprias da formação.
Mas também não tem valorizado uma articulação entre a formação e os projectos
das escolas, consideradas como organizações dotadas de margens de autonomia e de
decisão de dia para dia mais importantes Estes dois “esquecimentos” inviabilizam
que a formação tenha como eixo de referência o desenvolvimento profissional dos
professores, na dupla do professor individual e do colectivo docente.

O autor apresenta três dimensões para o desenvolvimento profissional dos professores:
a dimensão pessoal (produzir a vida do professor – “o professor é a pessoa” , a dimensão
profissional (produzir a profissão docente – “dimensões coletivas”

e a dimensão

organizacional (produzir a escola).
Nesse sentido, entende que “a formação não se constrói por acumulação, mas sim de
um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma
identidade pessoal [...] investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência”
(NÓVOA, 1992, p. 25). E, como afirma Dominicé (1990 apud NÓVOA, 1992, p. 26),
Devolver à experiência o lugar que merece na aprendizagem dos conhecimentos
necessários à existência (pessoal, social e profissional) passa pela constatação de que
o sujeito constrói o seu saber activamente ao longo do seu percurso de vida. [...] A
noção da experiência mobiliza uma pedagogia interactiva e dialógica.

O desenvolvimento de uma cultura profissional passa pela compreensão do lugar do
professor na instituição e de como se nomeia esse profissional – técnico ou investigador;
funcionário ou professor-reflexivo? –, o que garantiria uma visão de não controle sobre as
pedagogias. Além, igualmente, da concepção de que é nos espaços coletivos com diferentes
atores – sociais, profissionais e institucionais – que a formação acontece. Nóvoa (1992, p. 30)
pontua que
O território da formação é habitado por actores individuais e colectivos, constituindo
uma construção humana e social, na qual os diferentes intervenientes possuem
margens de autonomia na condução dos seus projectos próprios. A formação
contínua é uma oportunidade histórica para que se instaurem dispositivos de
“partenariado” entre os diversos actores sociais, profissionais e institucionais [ ] A
aprendizagem em comum facilita a consolidação de dispositivos de colaboração
profissional. Mas o contrário também é verdadeiro: a concepção de espaços
colectivos de trabalho pode constituir um excelente instrumento de formação.

O autor (1992, p. 26) ainda justifica a importância de um trabalho de formação tendo
em vista a produção de saberes a partir da “criação de redes de (auto formação participada” e
afirma que
A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação
mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o
papel de formador e de formando. [...] a criação de redes colectivas de trabalho
constitui, também, um fator decisivo de socialização profissional e de afirmação de
valores próprios da profissão docente. O desenvolvimento de uma nova cultura
profissional dos professores passa pela produção de saberes e de valores que dêem
corpo a um exercício autónomo da profissão docente.

Não amparando a discussão apenas sobre práticas voltadas para o desenvolvimento do
ser educador (pessoa) – visão da formação individual –, elucida-se aspectos de uma
abordagem que contempla o ser educador e seus deslocamentos para inserir a dimensão da
cultura institucional.
E, como afirma Carvalho (2013, p. 26),

[...] o ensino e o aprendizado se justificam não exclusivamente por seu caráter
funcional ou por sua aplicação imediata às demandas da vida, mas por sua
capacidade de se constituir como uma experiência simbólica de relação com o
mundo comum. Pensar a educação como uma experiência simbólica significa
ultrapassar a dimensão técnica, utilitária e funcional da aprendizagem reduzida ao
desenvolvimento de competências para pensá-la em seu potencial formativo. [...]
Mas não implica que o “algo novo” aprendido o transformou em um novo “alguém”
Uma aprendizagem só se constitui em experiência simbólica formativa na medida
em que opera transformações na constituição daquele que aprende e em sua relação
com o mundo [..], isto é, sujeitos que não apenas estão no mundo, mas que são do
mundo.

Ademais, Carvalho (2013, p. 144-145) faz a crítica aos processos de formação
continuada que se voltam para pensar no aperfeiçoamento do professor individualmente e não
com a cultura institucional.

Essa perspectiva, voltada para a compreensão do professor a partir de seu vínculo
com a instituição, não se restringe aos esforços práticos de aperfeiçoamento
profissional. [...] Uma escola é uma entidade social, e não a mera reunião de
indivíduos com diferentes papéis. Trata-se, pois de preparar profissionais cujo
trabalho será sempre ligado a uma instituição com práticas, valores e princípios
sedimentados ao longo se sua existência histórica, na qual se forja um ethos que
poderíamos denominar “mundo escolar”, ou “vida escolar” [ ] focalizar uma
cultura institucional significa deslocar o olhar da consciência individual para a
cultura escolar, procurando discutir seus princípios subjacentes.

Não obstante, outras questões se apresentam e sinalizam o desafio da educação na
contemporaneidade para atender às crescentes demandas de uma nova ordem informacional
que afeta direta e mutuamente a ordem educativa. A chamada sociedade da informação marca
e determina um contexto em que o acesso às informações se dá por diferentes vias e suportes.
É um tempo de mudança que desloca a escola de um ambiente de centralização do ensino,
mas que, por outro lado, pressupõe-se indispensável à constituição da chamada sociedade do
conhecimento, implicitamente ligada à ideia de aprendizagem contínua. Conforme alerta
Martin-Barbero (2014, p. 127), trata-se de um momento histórico de descentramento,
deslocalização e destemporalização. Segundo o autor,
O deslocamento implica a disseminação do conhecimento, isto é, ficam borradas as
fronteiras que o separavam, de um lado, do saber comum, isto é, do saber que habita
na experiência social, desvalorizando a barreira que ergueu o positivismo entre a
universalidade da ciência e a particularidade do saber da experiência. De outro lado,
está a mudança na ideia de informação, que, de associada ao mundo da notícia,
passou a inserir-se no mundo da experimentação e do fluxo digital.

No âmbito desta pesquisa, a ideia de movimento aqui implicada pede espaço e tempo
de aprender que dialoguem com ações e saberes compartilhados entre os educadores nos
espaços educativos. Em decorrência, é fundamental que haja outro olhar para os novos modos
de produção e circulação dos saberes e fazeres da experiência. Em um sistema em que o
tecnocentrismo ainda pauta as diretrizes escolares, há de se pensar espaços para que atos de
expressão aconteçam como deslocamentos no fazer docente, na possibilidade de narrativa, na
criação artística e na documentação e que se traduzem na construção de uma trajetória em prol
de uma cultura escolar.
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NORTEADORA DA FORMAÇÃO DE MEDIADORES CULTURAIS
Contar histórias sempre foi a arte de contá-la de novo, e ela se perde
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque
ninguém mais fia ou tece enquanto ouve as histórias. [...] Pois pode
recorrer a um acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui
apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência
alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que
saber por ouvir dizer). (BENJAMIN, 1994, p. 221).

Neste capítulo, a discussão centra-se na afirmação de uma concepção de Educação – a
partir das posições de Hannah Arendt – que possa trazer elementos para se construir um
propósito formativo de Educadores Mediadores para agir em prol de um projeto comum.
Vive-se hoje tempos de crise e de urgências diante da impossibilidade de se interpretar o
mundo com as respostas dadas, entre elas: qual é a identidade do educador na
contemporaneidade? Como pensar o seu lugar em tempos de crise? A vida cotidiana em
ambientes escolares tem revelado um “quem” ou um “ninguém”?
Entende-se que para se falar de práticas de formação faz-se necessária uma reflexão
sobre a vida escolar e sua cultura, para que assim se possa elencar os princípios norteadores
da experiência formativa.

2.1 EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE MASSAS

O debate colocado na atualidade em torno da Educação remete invariavelmente para a
qualidade de ensino escolar, especialmente em contextos que ainda não consolidaram direitos
universais de acesso à escola. Como se tem observado, sobretudo no Brasil, parece que a
abrangência no atendimento às populações não vem correspondendo ao desejado em termos
qualitativos, sobretudo no que tange às expectativas de uma educação voltada ao
desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de julgar, que são implícitos aos atos
de cidadania. A ordem educacional não está dissociada das demais esferas que orientam as
dinâmicas sociais, políticas e econômicas em seu todo, sendo, portanto, tanto causa como
reflexo destas. Face à massificação das sociedades, a educação – como outras instâncias
sociais, incluindo o trabalho – passa a ser vista como uma “mercadoria” predominantemente
interessante como valor de ascensão social e econômica para o indivíduo, resultante do
investimento aplicado.

Na escola massificada, vê-se um empobrecimento de relações resultante da perda dos
objetivos que efetivamente devem pautar os processos educativos, como a oferta de condições
para o desenvolvimento de potencialidades e do “viver junto”, no entanto, há pouco espaço
para o pensamento crítico e uma alta conformação do corpo para responder aos anseios da
sociedade cada vez mais homogeneizada e homogeneizante. Na modernidade, vê-se o triunfo
do homem laborante, com predomínio de uma lógica da aplicabilidade instrumental por meio
da fabricação de instrumentos não para serem duráveis, mas sim consumíveis. A fabricação –
conforme Arendt (2015) – coloca e aprisiona o homem na lógica dos meios e fins. O que se
fabrica com as mãos precisa ser entendido como algo que precisa servir ao mundo presente e
às outras gerações.
O que está em causa nessa escola de massas, portanto, é o consumidor de informação;
o espectador, na medida em que adquire “objetos” para atender às suas necessidades de vida
É o caráter da utilidade imediata (imediatismo da vida) que se sobrepõe aos atos de
significação, estes diretamente implicados na memória cultural. Arendt (2015, p. 131) pontua
que
Estamos ameaçados de esquecimento, e um tal olvido – pondo inteiramente de parte
os conteúdos que se poderiam perder – significaria que, humanamente falando, nos
teríamos privado de uma dimensão, a dimensão de profundidade na existência
humana. Pois memória e profundidade são o mesmo, ou antes, a profundidade não
pode ser alcançada pelo homem a não ser através da recordação.

A atribuição de significados (às coisas, ao mundo) pressupõe uma relação entre
presente e passado, ou seja, modos de atuar sobre descontinuidades e rupturas que, se
inerentes às lógicas contemporâneas pautadas pelo imediatismo, não atendem, por outro lado,
a questões implícitas ao nosso ser e estar no mundo. Significar, assim, não resulta do
espontaneísmo e da exposição dos sujeitos à informação ou, como nos dias atuais, à
superabundância de informação.
Em “Crise da Cultura”, as discussões de Arendt (

permitem compreender como o

surgimento da sociedade e cultura de massas vem se contrapor a uma maneira de se educar
por meio da apreciação da arte, impondo outro modo de receber cultura que se traduz em
consumo, ou seja, quando a arte e seus objetos culturais perdem o valor e sofrem modificação
(adaptação/condensação) para se atender à indústria de entretenimento – consumo rápido,
gerando, como consequência, o empobrecimento na maneira de se relacionar com a cultura.
Nesses termos, o sentido da experiência com os valores acumulados pela sociedade – a cultura
– se dilui; se enfraquece e não consegue se consolidar como força que alimenta os sentidos, as

percepções, as múltiplas inteligências de que somos contemplados. Segundo a autora, trata-se
de um modo de vida que passa a ser determinado por essa sociedade de consumo e que
estabelece cultura e educação como “valor de troca”, não mais como possibilidade de
aprimoramento e emancipação política.
No campo da Educação, como se legitima o conhecimento frente a uma cultura de
massa? Arendt (2005, p. 189) traz sua reflexão a partir do conceito de obra de arte, entendido
como bens que perduram a sua existência para o mundo, pois “[ ] o propósito intrínseco de
uma obra de arte – quer o artista saiba ou não, quer o propósito seja atingido ou não – é
alcançar a permanência através das eras”, acrescentando ainda que
Talvez a principal diferença entre a sociedade e a sociedade de massas esteja em que
a sociedade sentia necessidade de cultura, valorizava e desvalorizava objetos
culturais ao transformá-los em mercadorias e usava e abusava deles em proveito de
seus fins mesquinhos, porém não os "consumia” (ARENDT,
,p

As contribuições de Arendt às reflexões intrínsecas ao objeto de estudo da pesquisa
avançam sobre o papel sócio-histórico da escola. Para a autora, sua função é garantir o tempo
do aprendizado e da formação: “competem à sua alçada o ensino e a aprendizagem [ ] No
entanto, a escola não é de modo algum o mundo e não deve fingir sê-lo;” pois, à escola paira o
dever de “[ ] fazer com que seja possível a transição da família para o mundo” (ARENDT,
2014. p. 238).
Para Carvalho (

,p

, “é nesse preciso sentido que Arendt, em uma definição

polêmica, classifica as relações pedagógicas como pré-políticas” Se a escola não é o mundo,
à educação se espera que prepare o aluno para agir no espaço público. Isso implicaria,
segundo os autores, além do conteúdo, trabalhar com os bens simbólicos do humano que
tenham sentido e significado para a existência nesse mundo (atribuir sentido de
mundanidade), além da dignidade da educação como valor em si mesmo, e não como valor
econômico. Vale dizer, eleger o amor mundi tendo em vista o sentido da educação para a
existência e durabilidade do mundo, em oposição ao trabalhar com a lógica da
instrumentalidade (“usar” o mundo Em termos absolutos, trata-se de saber cuidar do mundo.
Face a isso, é inegável as preocupações em torno da formação de Educadores
Mediadores, tendo em vista que lógicas pautadas pelo imperativo mercadológico são
recorrentes nos ambientes educativos voltados à formação, seja de crianças, jovens ou adultos.
O predomínio de ações instrumentais que se pautam no desenvolvimento de competências e
habilidades impulsionadas por dinâmicas do mercado empresarial – tendo em vista a

“vantagem competitiva” – fazem entrar em cena as bonificações, porém, nem sempre como
benefício pela ação coletiva da escola ou cultura escolar, mas pela suposta meritocracia.
Práticas de formação voltadas para a discussão de procedimentos e técnicas (os
currículos e os conteúdos apenas) mostram-se esvaziadas e não contemplam a experiência, o
contexto e a interrogação sobre os modos de se ensinar e aprender. As respostas não dão conta
de compreender o que se vive e as certezas dadas são questionadas. O que do legado merece
ser preservado? O que merece ser lido?
Ao Educador Mediador é dado o lugar de ser representante desse legado, mas ao
mesmo tempo, ser alguém que pela responsabilidade que assume pela autoridade é
autor/protagonista pelo julgamento e escolhas que faz.

2.2 EDUCAÇÃO COMO RESPONSABILIDADE COM O MUNDO
As questões colocadas por Arendt em “A crise na educação” ajudam a compreender o
que está em causa nos processos de formação de Educadores Mediadores. No texto em foco, a
autora busca responder a um dos pontos-chave para a discussão sobre a responsabilidade com
o mundo e o perigo da “desmundialização”: o papel essencial que a educação deve assumir
pela obrigação que a humanidade tem com a existência das crianças.
Em seu pensamento, Arendt (

,p

destaca que “[ ] e a essência da educação

é a natalidade, o fato de que seres nascem para o mundo” Pensar a vida a partir dos recémchegados é entender o compromisso da humanidade com uma finalidade maior – apresentar e
compartilhar o mundo deixando espaço para que cada ser inicie algo novo.
A educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade
humana, que jamais permanece tal qual é, porém se renova continuamente através
do nascimento, da vinda de novos seres humanos. Esses recém-chegados, além
disso, não se acham acabados, mas em um estado de vir a ser. Assim, a criança,
objeto da educação, possui para o educador um duplo aspecto: é nova em um mundo
que lhe é estranho e se encontra em processo de formação; é um novo ser humano e
é um ser humano em formação. Esse duplo aspecto não é de maneira alguma
evidente por si mesmo, e não se aplica às formas de vida animais; corresponde a um
duplo relacionamento, o relacionamento com o mundo, de um lado, e com a vida, de
outro. [...] Mas a criança só é nova em relação a um mundo que existia antes dela,
que continuará após sua morte e no qual transcorrerá sua vida. (ARENDT, 2014, p.

É como se pelo nascimento começasse a narrativa de uma história, mas que pela
imprevisibilidade e não controle sobre o que se diz e faz – porque há um processo em cadeia
que vai sendo alimentado por gestos, atos e palavras de outros – que a história se torna

coletiva; é o viver junto. Outras histórias já se iniciaram com marcas, feitos e palavras de
outros nessa “teia de relações humanas”
Onde quer que os homens vivam juntos, existe uma teia de relações humanas que é,
por assim dizer, urdida pelos feitos e palavras de inumeráveis pessoas, tanto vivas
quanto mortas. Cada feito e cada novo começo cai em uma teia já existente onde, no
entanto, deflagram de algum modo um novo processo que afetará muitos outros,
além inclusive daqueles com quem o agente mantém um contato direto. (ARENDT,
2005, p. 190).

Arendt apresenta, assim, uma dupla perspectiva ao estabelecer uma distinção entre
vida e mundo, e que diz respeito diretamente ao universo da educação. Tal distinção afeta a
formação dos Educadores Mediadores, uma vez que a percepção de educar para o mundo
pressupõe sujeitos construtores de “obras”, cujas durabilidade e permanência serão
responsáveis pela constituição do elos indispensáveis à nossa condição de seres humanos.
Em contrapartida, quando nos referimos à vida, essa se esvai, acaba e tem finitude,
basta morrer. Arendt defende o que vai além da vida: o mundo, que é coletivo, de todos, e a
única garantia da continuidade da humanidade. E para tanto, para a obra – que é condição do
mundo –, a Educação tem que considerar os sujeitos como singulares, autores, instâncias de
expressão, de inauguração do novo que caracteriza o ingresso de cada criança no mundo. É
daí que o princípio da natalidade afeta o caráter da formação continuada e é daí que a
interlocução de cada criança-sujeito com o conhecimento permite a invenção de um novo
olhar. Nunca saberemos quantas são as leituras possíveis para cada “ato de ler” numa
biblioteca...
Somos seres únicos, e embora haja um caráter de unicidade, a construção é comum;
agimos no individual em prol do coletivo, da pluralidade. E neste sentido, compreende-se que
a vida é o tempo presente com marcas de construção coletiva, em que ao viver incorpora-se
elementos do outro – ao interferir no mundo, cada homem recebe a interferência da ação
(palavra, gesto) de outros homens. Daí ter claro que o tempo não é linear: o tempo presente
traz marcas e elementos de outros tempos (passados).
Então, como se compreende o processo de significação, essencial aos processos
educativos? Arendt (

,p

considera que “embora todos iniciem sua própria estória,

ao menos a estória de sua própria vida [life-story], ninguém é o autor ou produtor dela. E, no
entanto, é precisamente nessas estórias que a verdadeira significação de uma vida humana
finalmente se revela” Nesse sentido, a formação continuada é, assim, inscrever-se numa

história institucional e pública existente, contribuindo com a própria história e redefinindo-se
nas relações dinâmicas desse processo.

2.3 EDUCAÇÃO COMO FORMA DE SER DO MUNDO: O PAPEL DO DIÁLOGO

Vive-se tempos em que o desenraizamento de si mesmo se apresenta na ausência de
diálogo comigo mesmo e com o outro. Ser desenraizado do passado é a impossibilidade de
estar em diálogo. Se o pensar e o sentir nos constituem como pessoa, o risco da ausência de
diálogo e não aparição pública é se tornar um ninguém; não julgar e não fazer escolhas é se
tornar um ninguém.
O conhecimento enquanto ato político – no sentido que se dá entre-os-homens –,
constrói-se em uma relação de diálogos entre os sujeitos. Em uma sociedade onde as relações
com o conhecimento são estabelecidas através de uma educação baseada na transmissão de
conhecimentos, esta afirmação do conhecimento enquanto ato político pode ser desconstruída
na ausência de um processo dialógico e de vida pública.
Outro ponto importante de análise sobre os espaços de trabalho coletivo entre os
professores trata do esvaziamento do debate e de relações dialógicas. O conceito de diálogo
com o outro tem se apresentado nesses contextos como “monólogos” (e que diferem do doisem-um do diálogo), pois o confronto de ideias no sentido dos diálogos Socráticos são raros.
As diferentes visões de mundo pedem acordos dialógicos, exposição e aparência em “praça
pública”, mas o que se vê são discursos e práticas com pouca receptividade para acolher a
opinião do outro.
A experiência no mundo contemporâneo vem mostrando que há uma confluência entre
as duas esferas da existência humana, os domínios público e privado, e ambos estão se
esvaziando. A esfera da proteção deixa de existir e fica dominada pelo caráter da visibilidade,
que se apresenta na contemporaneidade como vaidade individual e não mais admiração
pública – há, em vista disso, uma busca da imortalidade pelo vício da vaidade e futilidade.
A ideia de mundo comum é o conviver, reunir-se uns na companhia dos outros para
compartilhar suas ações e feitos. Não se trata de uma ação isolada, uma vez que agir
pressupõe relação entre iguais É o “ser-do-mundo” e não o “estar-no-mundo”
Como afirma Arendt (2015, p. 67- ),

Só a existência de um domínio público e a subsequente transformação do mundo em
uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre eles

dependem inteiramente da permanência. Se o mundo deve conter um espaço
público, não pode ser construído apenas para uma geração e planejado somente para
os que estão vivos, mas tem que transcender a duração da vida de homens mortais.
[...] Mas esse mundo comum só pode sobreviver ao vir e ir das gerações na medida
em que aparece em público. É a publicidade do domínio público que pode absorver e
fazer brilhar por séculos tudo o que os homens venham a querer preservar da ruína
natural do tempo.

É neste sentido que a aparência ganha relevância na cena pública, é o que pode ser
visto e ao aparecer em público se constitui em realidade. Como afirma Arendt (2015, p. 62),
“a presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade
do mundo e de nós mesmos” Trata-se da partilha de bens simbólicos que atue na equilibração
das relações indispensáveis ao diálogo, ao conviver e cuidar do mundo.
A ideia de aparência pública pressupõe pensar a própria relação eu e o mundo. Há um
espaço-entre que separa e relaciona os homens entre si, entendendo que toda relação é
mediada por objetos, materialidade, textos, códigos e signos. O espaço público se interpõe e
se apresenta como o próprio mundo comum a todos nós, que humaniza e traz pertencimento.
A ação em Arendt é entendida, então, como a condição do homem para a existência,
uma vez que o agir no mundo pressupõe ter a palavra e o ato como características
essencialmente humanas. É pela palavra (linguagem como produção de significado) e pelo ato
(agir sobre o mundo) que o homem expressa sua individualidade e se torna único, ao mesmo
tempo em que pela alteridade marca e se distingue pela diferença “Com a palavra e o ato nós
nos inserimos no mundo humano, e esta inserção é como um segundo nascimento, no qual
confirmamos se assumimos o fato bruto de nosso aparecimento físico original” (ARENDT,
2005, p. 190).
A ação e a fala são tão estreitamente ligadas porque o ato primordial e
especificamente humano sempre tem de responder também à questão colocada a
todo recém-chegado: “Quem é você?” A revelação de “quem alguém é” está
implícita no fato de que de certo modo a ação muda não existe, ou se existe é
irrelevante; sem a fala, a ação perde o ator, e o agente de atos só é possível na
medida em que ele é ao mesmo tempo o falante de palavras que se identifica como o
ator e anuncia o que ele está fazendo, o que fez e o que pretende fazer. (ARENDT,
2005, p. 191).

A revelação de “quem alguém é” acontece quando esse alguém aparece no espaço
comum e se coloca como um sujeito do mundo Pela ação se “desvela” quem se é ao agir com
pela interação, debate e influência de pensamentos.
A responsabilidade e o lugar de autoridade do educador se apresentam e há um ponto
de destaque na reflexão com Arendt que é o “quem” revelado na ação e no viver juntos O
“quem” é a identidade que se revela na figura do educador – sujeito de história, experiências e

memórias. Há espaço para que esse sujeito se revele ou as escolas hoje produzem um
“ninguém”?
Há pouco espaço para o fazer, pensar o contexto e “aquele” espaço educativo que
congrega “aquela” comunidade escolar, de professor e moradores e percebe-se que também há
pouco espaço para discussões que contemplam o contexto, os sujeitos e o território. Este é
outro ponto importante desta análise e que pede um olhar investigativo para esses espaços de
formação.
Na ausência de debates, confrontos e de aparição, tem-se um “ninguém” e o que faz
com que a singularidade apareça são os gestos, atos e palavras; as escolhas nos constituem
como pessoa singular. Assy (2004, p. 45), ao comentar sobre o mundo da pluralidade, afirma
que “proclamar uma opinião em público significa comunicar-se e expor-se ao teste dos outros.
A existência humana implica essencialmente aparecer, para si mesmo e para os outros”

INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO: CONEXÕES E FRAGMENTAÇÕES

A formação continuada de mediadores culturais em contextos educativos implica
compreensões acerca da Informação, como sua natureza, formas de produção e circulação, ou,
em outros termos, da ordem informacional na atualidade. Sendo uma discussão fundamental à
Educação e considerando-se a complexidade da matéria com a qual lidam os educadores, a
Informação ganhou novo estatuto, dada a relevância social, política, econômica e cultural a
ela atribuída, sobretudo a partir do século XX. O advento das tecnologias (digitais) de
informação não foi, assim, apenas recurso para a potencialização da informação, mas estas, ao
contrário, redefiniram relações que vêm afetando de modo contundente os processos de
construção de conhecimento.
Refletir sobre a informação é olhar para a sua representação, materialidade e fluxos –
ora contínuos, ora descontínuos – que definem as diferentes possibilidades pelas quais um
sujeito acessa, usa e se forma para “ler” as informações circulantes Olhar para o
conhecimento pressupõe um questionamento sobre os sentidos e significados do que se lê, por
que se lê e para que se lê. Trata-se, portanto, de indagações que estão colocadas na
contemporaneidade na tentativa de evidenciar como os processos e fluxos informacionais
estão definindo um jeito do sujeito se colocar no mundo. Redes e conexões divulgam,
“noticiam e aproximam” pessoas e, como uma tendência pós-moderna, estudos sobre o
conhecimento atraíram a atenção de muitos teóricos preocupados com o evidente
deslocamento do foco de aquisição e transmissão do conhecimento para sua construção e
produção, entendendo-se e incluindo-se, aí, a vida cotidiana de pequenos grupos, círculos e
redes, considerados também como produtores de conhecimento. (BURKE, 2003).
Em termos contrários, no projeto da modernidade há um paradigma que se constituiu
sob as premissas da difusão cultural, no qual o progresso, a racionalidade e o
desenvolvimento técnico-científico dariam conta de superar as ignorâncias, as injustiças e as
desigualdades. Ao romper com esse pensamento, por entendê-lo como limitante, Harvey
(

, p

, no texto “Condição pós-moderna”, considera que “a ideia de que todos os

grupos têm o direito de falar por si mesmos, com sua própria voz, e de ter aceita essa voz
como autêntica e legítima, é essencial para o pluralismo pós-moderno”
A noção de pluralidade implicaria, portanto, diversidade de demandas, desconstrução
de paradigmas, representação das vozes e experiências de seus sujeitos, além da compreensão
da diferença e da alteridade.

Enquanto os modernistas pressupunham uma relação rígida e identificável entre o
que era dito (o significado ou “mensagem” e o modo como estava sendo dito (o
significante ou “meio” , o pensamento pós-estruturalista os vê “separando-se e
reunindo-se continuamente em novas combinações” [ ] A vida cultural é, pois,
vista como uma série de textos em intersecção com outros textos, produzindo mais
textos [...]. Esse entrelaçamento intertextual tem vida própria; o que quer que
escrevamos transmite sentidos que não estavam ou possivelmente não podiam estar
na nossa intenção, e as nossas palavras não podem transmitir o que queremos dizer.
[ ] Cada elemento citado, diz Derrida, “quebra a continuidade ou linearidade do
discurso e leva necessariamente a uma dupla leitura: a do fragmento percebido com
relação ao seu texto de origem; a do fragmento incorporado a um novo todo, a uma
totalidade distinta” (HARVEY,
,p
e

Entendendo que o conhecimento se constrói a partir desse entrelaçamento intertextual,
SANTOS (

, p

aponta que “a fragmentação pós-moderna não é disciplinar e sim

temática. Os temas são galerias por onde os conhecimentos progridem ao encontro uns dos
outros” e, diante dessa compreensão, a questão que se coloca é como a informação vem sendo
produzida, uma vez que se identifica que é na partilha de “fragmentos de saber” e nas
“galerias” que se produz conhecimento.
Sob tal pressuposto, a ideia de informação como mero insumo é redutora e
questionável, dado que, conforme acima considerado, constitui-se matéria indispensável à
construção de elos por meio dos quais se desenvolvem processos socioculturais que
alimentam a vida comum em sociedade.
Se, por um lado, há grandes transformações no campo das práticas informacionais com
as crescentes inovações tecnológicas que promovem acesso a diferentes plataformas de
pesquisa, por outro, há uma questão que se apresenta no centro dessa discussão que diz
respeito à “explosão informacional” (BURKE,

, fenômeno que se traduz pelo fato de a

informação circula por diferentes vias e suportes, provocando mudanças na maneira como o
sujeito se coloca frente a esses circuitos, bem como ele a acessa, dialoga, interpreta e traduz
os signos. Em outros termos, a contemporaneidade está marcada por uma ordem
informacional em que há predomínio da técnica sobre o ser humano; “fragmentação
cognitiva” (LAZARTE,
A pergunta que se coloca, portanto, não é mais sobre como o sujeito se prepara para
desenvolver as competências e habilidades informacionais, mas sim se a maneira como vem
acessando as informações permite a construção da sua autonomia cognitiva e de transformar
sua maneira de pensar e conhecer (ENDRIZZI, 2006). Nesse sentido, um aspecto fundamental
a ser considerado na formação dos Educadores Mediadores Culturais será, portanto, o
desenvolvimento de sua capacidade de compreender e colocar em questão o significado da
referida ordem informacional em termos epistêmicos, e não meramente pragmáticos.

Para se responder às urgências desse novo mundo em que os sentidos e significações
mostram-se negligenciados em detrimento de relações com a informação mediatizadas pelas
técnicas

e

tecnologias

(PERAYA,

1999;

PIERUCCINI,

2004),

a

ciência

na

contemporaneidade se abre para incluir novos interlocutores e aceitar o posicionamento de um
sujeito crítico-reflexivo com suas intervenções e indagações a respeito dos fenômenos da vida
cotidiana, possibilitando que outros saberes e fazeres sejam construídos nesse momento da
história da humanidade que se convencionou chamar de Era da Informação.

3.1 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: CONTEXTO AMPLO DA FORMAÇÃO

A adoção do termo sociedade da informação para se referir à sociedade na
contemporaneidade teve origem nas políticas desenvolvimentistas do pós-guerra, mas foi, a
partir dos anos 1970, na sociedade pós-industrial, que as políticas de informação científica e
tecnológica ganharam maior definição. A raiz desse movimento mundial se ancorou na
implantação de tecnologias de informação (serviços e produtos) e na criação de redes de
comunicação de conexões digitais para a vida em mundo globalizado e que viriam a se tornar
“uma noção-ferramenta que os governos e os contextos mediáticos propõem como horizonte
mundial do século XXI” (JEANNERET,

,p

, tradução nossa).

Data de 1949 a criação de uma teoria matemática da comunicação em que a
informação é estritamente física, quantitativa e estatística, ou seja, trata-se, sobretudo, de
“quantidades de informação” (MATELLART,

, p

E Matellart afirma que “o

receptor é destinado, de algum modo, ao estatuto de clone do emissor. A construção do
sentido não figura no programa do engenheiro. A noção de comunicação é cortada da de
cultura” O que estava em questão era um processo que possibilitasse o cálculo de
probabilidades para encontrar a “codificação mais eficiente” da mensagem encontrar o
destinatário. Trata-se de uma noção que arquiteta um sistema de informação que se funda sob
a análise estrutural do discurso, em que

O texto é soberano. O sistema de comunicação remete unicamente às leis de sua
estrutura interna. O corpus é irredutivelmente fechado sobre si mesmo. Os
receptores, assim como os temas da enunciação e seus interesses, apagam-se. A
transferência analógica torna-se a regra. (MATELLART, 2006, p. 66).

O modelo matemático de informação dá conta, assim, de evidenciar como o fenômeno
informacional se fundamenta em preceitos – no pós-guerra – que são baseados em

mecanismos de controle (controlar informação em defesa dos territórios) e em uma matriz
contável (informação como estoque numérico – quantidade de dados organizados e
comunicados para formulação de políticas).
A sociedade da informação, todavia, se popularizou apenas a partir dos anos 1990
devido à criação de redes informatizadas com forte investimento em dispositivos técnicos e
econômicos, em que o valor agregado é a quantidade do que se oferta e a rapidez e velocidade
para acesso aos conteúdos nas redes digitais. Como a informação passa a ser representada por
meio de sistemas informatizados, há de se pensar que,
De uma maneira geral, as tecnologias de informação e de comunicação facilitam o
acesso aos dados, aos documentos, e criando situações de comunicação: isso não
significa necessariamente criar informação útil e, ainda menos, produzir
naturalmente uma troca de saberes ou de conhecimentos. É necessário, para isso,
processos particulares, que não são simplesmente tecnológicos: os dados circulam,
os documentos se transmitem, a informação se partilha, o conhecimento se adquire,
o saber se constrói [ ] A sociedade dita “da informação” é, em suas formas reais, a
do fosso digital. Ela é tecnológica e tecnocrática. (JEANNERET, 2005, p. 34,
tradução nossa).

A noção de informação como produto dos dados estatísticos será a responsável pelo
“conceito puramente instrumental de sociedade da informação” (MATELLART, 2006, p. 71).
Convidando a ver toda cultura como um fluxo de dados, ela [a informação] ameaçou
a memória que lhe dá sustentação. Pretendendo transformar o valor da informação
em um cálculo, ela tropeçou na diversidade de critérios que fazem da informação
social uma construção sempre singular e provisória. Buscando tornar toda
construção intelectual em uma soma de recursos, ela passou ao largo da dimensão
pública e editorial de toda obra. Sofisticando o código, a rede e o programa, ela fez
necessário o retrospecto que define o conteúdo da interação social. (JEANNERET,
2005, p. 89, tradução nossa).

O modo como a sociedade da informação – aqui entendida como detentora de uma
nova cultura – delegou às tecnologias os processos de fazer “funcionar” a sociedade, a
informação estaria significando a “morte” da memória, em decorrência do nosso próprio
extermínio, por transferir às máquinas a nossa capacidade de lidar com os signos.
Para Matellart (2006, p. 173), esse projeto tecnoglobal, que traz subjacente o discurso
difusionista de acesso a redes digitais em prol do desenvolvimento, ressalta a desigualdade
entre os países e o mundo e atualmente se apresenta “distribuído entre lentos e rápidos” (em
alusão às conexões e acesso às redes digitais E, ainda, “em nome da celeridade, é a lenta
acumulação histórica das culturas que se vê desafiada [...] nos planos de tradição rumo à
sociedade da informação, a sociedade é esquecida”

A sociedade da informação impõe-se sobre todos e o Educador Mediador Cultural
terá de conhecer as implicações decorrentes desta, tendo em vista sua ação crítica e criativa e
não meramente “de adaptação” dos sujeitos a essa ordem Nesses termos, trata-se de um
mediador que não será pautado pela ideia da difusão cultural, mas pela visão crítica sobre o
que a referida ordem da sociedade da informação carrega implicitamente.

3.2 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: PELA CONSTRUÇÃO DA VOZ SOCIAL

Uma sociedade que se fundamenta pelos valores do mercado e da economia tem a
informação como “uma mercadoria de memória perecível por definição; ela abre uma nova
forma de temporalidade que forma um contraste com a do tempo de elaboração do saber”
(STIEGLER, 1991 apud MATELLART, 2006, p. 71). Além disso,
Face a esse modelo puramente funcional e industrial, visar a desenvolver sociedades
do saber – no plural – é querer se interessar pelos conteúdos mais que pela
conectividade, ao uso e ao patrulhamento do saber, mais que ao seu armazenamento,
à reflexão sobre a memória das sociedades, mais que à competição em tempo real.
(JEANNERET, 2005, p. 34, tradução nossa).

A discussão centra-se, agora, sobre a problemática da lógica do conhecimento na
atualidade e como os ambientes informacionais estão hoje organizados, uma vez que se
constata uma crescente preocupação com o fluxo e a velocidade da informação expressas na
dicotomia entre espaço-tempo do saber (BOSI, 200 ; PIERUCCINI, 2004) e que estão
sobrepondo-se aos modos de vida e às relações interpessoais.
Para se contrapor à visão fragmentadora dos processos educativos e culturais, além da
crescente explosão do fluxo de informação e seu uso operacional ou funcional, um debate
sobre os modos de se produzir conhecimento na sociedade contemporânea tem se apresentado
como necessário e atual quando se pensa sobre o que é “ser contemporâneo” Ao mesmo
tempo em que se interroga quem é o sujeito da experiência e quais são as suas marcas, são
necessários avanços e recuos para esse sujeito compreender como é viver e estar nesse tempo
presente com marcas de descontinuidade e inapreensível (AGAMBEN, 2009).
Olhar para os avanços é pensar sobre a capacidade de problematizar o mundo para
entendê-lo. As visões de sujeito e de mundo se ampliam para responder às demandas ou
questões sociais que a modernidade, imbuída da visão racionalista, não contemplava
(SANTOS, 1987). Voltar-se para os recuos é pensar criticamente o lugar do tempo, que vem
se apresentando com demandas de urgência, rupturas e visão fragmentada. É o tempo da

grande circulação informacional e avanços tecnológicos que passa a definir novos modos de
se produzir informação e conhecimento.
Nas artes, na literatura e na ciência há fragmentos e recortes que compõem e sinalizam
uma era de questionamentos sobre o mundo, o homem, o tempo e a vida contemporânea. Na
poesia de Drummond, “O novo homem” aparece como o homem feito em laboratório e
“muito mais perfeito que no antigório”; são emergências de um tempo de produção e
consumo.
Será neoconcreto
se houver censura.
Ganhará dinheiro
e muitos diplomas,
fino cavalheiro
em noventa idiomas.
Carlos Drummond de Andrade

Na literatura, Mia Couto (

,p

fala do homem contemporâneo como “homem

plural, munido de um idioma plural. Ao lado de uma língua que nos faça ser mundo, deve
coexistir uma outra que nos faça sair do mundo” – a palavra que permite ler o mundo para
compreender identidades e culturas diversas. Nas artes, Bergman em “Morangos Silvestres”
(

, apresenta marcas do tempo acelerado e espaço linear, e o “atalho” como a

possibilidade de o homem viver outro tempo e espaço para criar condições de rever sua
própria história e fazer outras conexões (o tempo da escrita é o tempo da ressignificação).
Walter Benjamim, em “O narrador” (1994, p. 6), traz o declínio da arte de narrar e
argumenta que as experiências estão se tornando incomunicáveis, e ainda acrescenta “Se a
arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por esse
declínio. [...] A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações”
Se os fatos já nos chegam acompanhados de explicações e se as relações estão sendo
mediatizadas pelos recursos informatizados e menos pelas trocas relacionais, há de se pensar
que tais processos estão determinando um modo de vida que define a relação do sujeito com o
conhecimento, inibindo processos de produção, criação e atribuição de sentidos.
A definição de uma sociedade como a sociedade da informação coloca um problema
fundamental. O futuro do desenvolvimento repousa principalmente sobre a evolução
e a integração das tecnologias de informação e da comunicação, minorando assim as
condições de criação, de apropriação e de transformação da informação em “saber” e
sobre o papel das pessoas nas diversas trocas relacionais. Estamos em plena
tautologia na medida em que a “sociedade da informação” sempre existiu entre os
seres humanos. (JEANNERET, 2005, p. 29, tradução nossa).

Os processos simbólicos do homem para a criação do belo e para produção de bens
culturais exigem outra relação com o tempo (e com o espaço, como locus relacional). Quem é
o novo sujeito para atuar nessa nova sociedade? Se o fluxo informacional permite o acesso e
se apresenta como veloz e acelerado, como significar esse fluxo para permitir a criação de
outro tempo (olhar contemplativo, lentidão, memória)?
Há limites de tempo, espaço e movimento que pedem reflexão sobre o valor da
experiência enquanto ato de significação e sinalizam a necessidade de um “gesto de
interrupção” e, como afirma Larrosa (

,

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm:
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar,
olhar mais devagar, demorar-se nos detalhes [...] o sujeito da experiência se define
não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua
disponibilidade, por sua abertura. (LARROSA, 2011, p. 19).

A esse gesto de interrupção apresentado pelo autor entende-se que as demandas de
urgência estão se sobrepondo aos processos simbólicos e de negação frente às experiências,
como pausas para contemplar, para problematizar e para narrar sua história e discursos e, por
meio disso, se construir como sujeito.
Ademais, Agamben (2009, p. 72) introduz outro ponto relevante ao significado de ser
contemporâneo. Ampliando essa discussão em torno da importância do deslocamento do
tempo para apreendê-lo, argumenta:

Isso significa que o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro
do presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e
interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em relação com
os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de “citá-la” segundo uma
necessidade que não provém de maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma
exigência à qual ele não pode responder. É como se aquela invisível luz, que é o
escuro do presente, projetasse a sua sombra, adquirisse a capacidade de responder às
trevas do agora.

Para o autor, este tempo que se apresenta como obscuro – que aqui se entende por
negação da experiência, deslocamentos culturais, visão redutora e fluxos informacionais
descontínuos –, traz também a possibilidade de apreender a luz do presente – caracterizado
pela cultura viva e dinâmica. Para Bárcena (2012), para entender e estar presente neste tempo
é necessário uma relação de estranhamento e distância, porque ser contemporâneo:

Es no poder coincidir plenamente con el propio tempo presente, es tener que
mantener una relación de extrañamiento con el espíritu de la propia época, es decir,
no estar del todo adaptado al propio tiempo. Es justamente a través de esta
diferencia, de esta distancia y de este extrañamiento que nos hacemos capaces de
percibir y entender el propio tiempo […] El contemporáneo, a través de esta
distancia, ve la oscuridad, oponiendo resistencia a todo lo que impide percibirla. Es
el que no se deja cegar por las luces de su tiempo logrando distinguir en ellas su
íntima oscuridad. (BÁRCENA, 2012, p. 111).

A compreensão sobre o tempo presente se constrói na interface entre o tempo vivido e
o tempo a ser construído, ou seja, é na relação com outros tempos que se lê de modo inédito a
história e se produz conhecimento.
Em um mundo conectado, informatizado e globalizado, a crise que se coloca não é
sobre qual informação é necessária, mas sim qual conhecimento pode inspirar a finalidade
para a vida neste mundo. Faz-se necessário, dessa maneira, um olhar interrogativo para a
realidade.
Arendt (

é quem traz a julgamento o próprio sentido de crise “que dilacera

fachadas e oblitera preconceitos” e acrescenta ainda:

Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas novas ou velhas,
mas de qualquer modo julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre
quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Uma
atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva da experiência da realidade e
da oportunidade por ela proporcionada à reflexão. (ARENDT, 2014, p. 223).

Agora, se o conhecimento é um modo de inserção no mundo, em que o “ato do
conhecimento é inseparável do produto do conhecimento” (SMIT; TÁLAMO,

,p

,

uma questão necessária na contemporaneidade é a discussão da hegemonia e poder
concentrados no valor do produto, que aqui está sendo entendido como a informação e seus
usos e nas modalidades hegemônicas de produção de conhecimento. O que se vê na pósmodernidade é a valorização excessiva da mercadificação e comercialização, em que a
publicidade vende a “felicidade” antes que o produto se materialize
Vive-se tempos de complexidade para se compreender o significado e o sentido do
conhecimento na vida do sujeito e, como afirma Morin (2000), é importante saber o que é o
conhecimento.
Arendt rejeita pensar as relações diretas entre passado (contempla modelos) e futuro
(horizonte de expectativas), pois o que se herdou do passado já não responde mais às questões
colocadas no presente. É preciso acolher a pluralidade das vozes de um presente que se

apresenta confuso, e que para compreendê-lo se faz necessário olhar para o legado da
humanidade buscando elementos da existência que precisam ser resguardados.
E, como afirma Canclini (2005, p. 235),
Ao observar a variedade de compromissos identitários e de modos de simbolizar o
sentido social, comprovamos que os conhecimentos necessários para situar-se
significativamente no mundo devem ser obtidos nas redes tecnológicas globalizadas
quanto na transmissão e reelaboração dos patrimônios históricos de cada sociedade.

Considerar a diversidade como elemento essencial para a sociedade do conhecimento é
o que a distingue da sociedade da informação, que se conecta com o outro para obter
informação, mas que para conhecer o outro é preciso lidar com a diferença.

Depois de décadas de aplicação destes programas, vemos degradações da vida social
que não podem ser resolvidas só com uma concepção informacional da sociedade.
Na sociologia da educação, percebe-se que não há uma “simultaneidade sistêmica”
entre todas as dimensões do desenvolvimento, porque os educandos não são iguais,
não têm idênticas possibilidades de aprender nem se interessam pelos mesmos
conteúdos. Uma educação homogênea baseada numa informação universal e
estandardizada não gera maior equidade nem democratização participativa. Se
prestarmos atenção às múltiplas formas de pertencimento e coesão social,
escutaremos uma pluralidade de demandas. (CANCLINI, 2005, p. 234).

Encontrar a diversidade cultural para enriquecer a sociedade do conhecimento implica
encontrar a compatibilidade entre saberes científicos e aqueles que correspondem a outras
ordens de experiências simbólicas.

Conhecer implica socializar-se na aprendizagem das diferenças, no discurso e na
prática dos direitos humanos interculturais. Um obstáculo para esta aprendizagem é
que a desigual participação nas redes de informação combina-se com a desigual
distribuição midiática dos bens e mensagens daquelas culturas com que interagimos.
(CANCLINI, 2005, p. 237).

É no reconhecimento da diversidade cultural – contrapondo-se ao discurso que, ao
longo da história, transformou as diferenças de etnias e grupos em desigualdades devido às
segregações históricas – que se pensa a abrangência do campo da Informação, não mais só no
que diz respeito aos modos de se produzir e processar a informação, mas na compreensão
sobre o uso social da informação (SMIT; TÁLAMO 2007).
Como afirma Canclini (2005), pensar processos e modos de construção intercultural
do saber em tempos de crescentes inovações tecnológicas seria a redução da “brecha cultural”
na sociedade do conhecimento.

3.3 MEDIAÇÃO E MEDIADORES CULTURAIS: DISPOSITIVOS CULTURAIS
A partir dessa problemática sobre as lógicas de produção, circulação e recepção da
informação – em que se evidencia que há um novo quadro informacional de profusão,
velocidade e fragmentação da informação que negligencia atos de criação em sobreposição a
processos mediatizados para aprender a usar (acessar) a informação – há de se pensar a
importância de redimensionar as experiências do sujeito com a informação e os bens
simbólicos.
Uma vez que se constata que o acesso e a universalização da informação não têm
contribuído para que o sujeito produza “atos de significação” (BRUNER,

, interessa

compreender quais os sentidos e significados que o receptor atribuiu no contato com os
signos, ou seja, como significa a informação (apropriação simbólica) a partir de seus
múltiplos aspectos materiais, simbólicos e relacionais. Fala-se, portanto, no papel da
mediação cultural12 como um território que possibilita a criação e a significação, e não apenas
o acesso aos signos.

Do ponto de vista epistemológico, portanto, a noção de mediação cultural emerge
num momento em que a de difusão cultural dá mostras claras de esgotamento.
Ancorada na ideia de transmissão como um valor em si, a difusão cultural acabou
fechando-se num difusionismo ou transmissivismo inoperante, ao deixar de
considerar – ou considerando só residualmente – demandas específicas e complexas
dos processos de recepção e apropriação dos signos. Segundo suas premissas, basta
disponibilizar informações e cultura para que todos possam aceder e ter domínio dos
mais diferentes repertórios culturais. (PERROTTI, 2016b, p. 11).

Alguns teóricos têm apontado os saberes necessários para a Educação nessa era de
transição da sociedade da informação para a sociedade do conhecimento (GADOTTI, 2000;
LAZARTE, 2000; MORIN, 2000; PERROTTI; PIERUCCINI, 2008; 2013) e essas discussões
demonstram a emergência de se pensar a criação de um novo ambiente informacional em que
a informação, ou melhor, o ato de informar-se para formar-se, ocupa outra dimensão que não
se efetiva apenas com o aprender a usar os dispositivos informacionais13 e culturais.

12

A mediação cultural é entendida como “categoria autônoma” e “ato constitutivo dos processos de construção
de sentidos e ele próprio instância produtora de significação” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2014, p. 19).
13
Se, de modo abrangente, entende-se o conceito de dispositivo de informação enquanto todo e qualquer
mecanismo (técnico e simbólico) capaz de promover a relação, organizar a realidade e fornecer um instrumento
para o pensamento (um texto, uma mensagem fotográfica, cinematográfica, um ambiente, uma prática), é
possível caracterizá-lo como um quadro semiótico que produz significados no interior do qual o sujeito opera.
(PIERUCCINI, 2004, p. 43).

Nos quadros contemporâneos, insistir na ordem informacional que caracterizou, por
exemplo, bibliotecas do passado, consistiria em mecanismo mais ou menos sutil de
expropriação sociocultural. A formulação de novos dispositivos, considerada a
perspectiva da apropriação de informações, e não apenas assimilação, torna-se
essencial à reversão dos atuais quadros de participação sociocultural e terá,
necessariamente, que partir de outras bases, nas quais busca e apropriação de
informação sejam elementos de um mesmo processo de relações materiais,
simbólicas e interacionais, tanto com as informações, quanto com suas disposições
no ambiente. (PIERUCCINI, 2004, p. 44).

A fundamentação teórica para a construção de um novo ambiente informacional – a
biblioteca forum – está nos trabalhos de Perrotti e Pieruccini (2016), ancorado em premissas
de um paradigma de apropriação cultural14. Segundo os autores,

É possível distinguir, historicamente, os paradigmas da conservação cultural, da
difusão cultural e da apropriação cultural, mesmo se, algumas vezes e em função
de uma série de razões, eles possam na prática se misturar. Do ponto de vista das
bibliotecas, teríamos, assim, três modalidades de dispositivos que convivem no
campo sociocultural: a Biblioteca Templum, a Biblioteca Emporium e a Biblioteca
Forum. (PERROTTI, 2016c, p. 18, grifo do autor).

A chamada biblioteca forum será, assim, um
Lugar de negociações simbólicas, onde protagonistas, e não “usuários”, atuam
afirmativamente em processos de significação, sustentados por mediações capazes
de colocar diferenças em diálogos nem sempre fáceis, muitas vezes ásperos ou sem
acordos, mas que reafirmam a importância inarredável do “viver junto” O forum
deveria ser lugar onde, ao se aproximarem dos mistérios dos signos, protagonistas
culturais “aprendem informação”, isto é, apropriam-se não somente de estratégias,
mas tomam consciência de sua natureza ambivalente e das repercussões daí
decorrentes. (PERROTTI; PIERUCCINI, 2016, p. 3).

Em Perrotti e Pieruccini (2016, p. 3) encontra-se o conceito de informação que
fundamenta o objeto de estudo deste trabalho, pois “Ao contrário do que afirma o senso
comum, a informação não revela, apenas. Ela esconde, ela é metáfora: ceci n’est pas une
pipe” e, portanto, há de se pensar que é no encontro do sujeito com a informação – em um
tempo histórico de memórias resgatadas, experiências vividas e culturas em diálogo – que a
informação se revela. Uma compreensão sobre como a informação se traduz em atos para que
o sujeito conheça e crie “não se trata, portanto, de informar para, nem de educar para, mas,
14

“Nem os dispositivos concebidos sob os ideais conservacionistas, herdados da Antiguidade e da Idade Média,
nem aqueles pautados pelo difusionismo moderno atendiam aos nossos propósitos, o que nos abrigou a romper
com o conservacionismo e o difusionismo do passado, atribuindo novos valores à assimilação e à difusão. Foi
assim que nomeamos e adotamos o paradigma da apropriação cultural como referência de trabalho. Segundo
ele, conservação e difusão são categorias-meio instrumentais, e não categorias-fim nos processos culturais que
nos interessavam. Em tal circunstância, instituições de memória como as do passado, não serão vistas como
depósitos inertes a serem cultuados, mas repositórios culturalmente marcados, onde contemporâneos podem se
alimentar para protagonizar o presente e o futuro.” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2008, p. 63).

antes, de „informar com‟ e de „educar com‟” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2016, p 5, grifo dos
autores).
Nesses termos; a abordagem da Infoeducação15, a partir dos trabalhos de Perrotti e
Pieruccini (

;

;

;

sobre o “estudo das relações entre os domínios da

Informação e Educação” Nesta abordagem, incluem-se discussões em torno dos conceitos de
apropriação cultural, mediação cultural e dispositivos informacionais dialógicos como
categorias que permitem explicitar e compreender a problemática da dimensão formativa da
informação. A questão central se localiza na forma como o sujeito – inserido em um contexto
que ainda se pauta pela lógica da produção e da competência e menos pelos mecanismos de
recepção – pode acessar a informação disponível, circulante e até excessiva como
possibilidade de inverter esta lógica, ressignificando a sua experiência.
Ao pensar a informação em dimensão formativa – uma vez que informar é dar sentido,
dar forma – todo ato informativo se apresenta, então, como um ato de interpretação sobre o
real (“o sujeito dá a forma” a partir das mediações e negociações no espaço e tempo das
relações com o outro, objetos, práticas, culturas, memórias e signos.

É o negócio dos atores competentes das instituições qualificadas, como os
professores e a escola, é também o efeito das mediações culturais e das atividades
sociais em torno dos saberes que permitem essas aprendizagens e essas trocas
essenciais. (JEANNERET, 2005, p. 34, tradução nossa).

Perrotti e Pieruccini fazem uma distinção clara entre informação como insumo e a
informação enquanto objeto educacional, tendo em vista a construção de percursos
informativos para a apropriação cultural (sujeitos como produtores culturais) a partir de
processos de mediação cultural e que “[ ] tal como as categorias da produção e da recepção,
a da mediação é, além de intrínseca e essencial, categoria produtora e não apenas
viabilizadora de sentidos. Pode-se dizer, assim, que não há informação ou comunicação sem
mediação” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2014, p. 4).
15

“Ao ser concebida como um conjunto articulado de saberes e fazeres, focados nas conexões entre Informação
e Educação, tomadas em seus aspectos procedimentais, conceituais e atitudinais, a Infoeducação apresenta-se
como modo especial de atuar e de interrogar a informação, de compreendê-la e de participar afirmativamente de
seus processos. Seus horizontes envolvem não apenas habilidade e competências, como a „alfabetização
informacional‟, pois além do homo faber, está em questão o protagonista cultural (PERROTTI; PIERUCCINI,
2008), o cidadão, sujeito que mantém atitudes afirmativas, criativas e criadoras com os signos. Sendo assim,
pensamento, sentimentos, emoções, afetos, memória cultural, valores éticos são categorias articuladas entre si e
que estão na base da construção dos saberes, na perspectiva da Infoeducação. Seu objetivo não é tornar
simplesmente „competentes‟, eficazes nos usos da informação; é, além disso, contribuir para a formação de
indivíduos que saibam dar sentido pessoal e social às suas competências, e saibam fazer escolhas tendo em vista
os destinos e a qualidade de vida da coletividade em que se inserem, assim como da coletividade humana de que
são parte.” (PERROTTI; PIERUCCINI, 2013, p. 16).

O conceito de mediação cultural emerge na contemporaneidade como formulação
teórica e metodológica inscrita, portanto, num quadro que reconhece os conflitos, ao
mesmo tempo que a necessidade de estabelecimento de elos que viabilizem diálogos
necessários à geração de ordens culturais mais democráticas e plurais. Na
diversidade que caracteriza o espaço público, sem silenciar conflitos nem vozes
discordantes, sem isolar ou impedir a emergência da pluralidade, das tensões que lhe
são próprias, a mediação cultural apresenta-se, pois, como um território discursivo,
de embates e possibilidades, ao mesmo tempo que de afirmação da esfera pública
como instância superior organizadora e legitimadora do campo simbólico.
(PERROTTI, 2016b, p. 13).

Não se trata, portanto, de mediação como ação para que sujeitos possam acessar as
informações circulantes, mas, acima de tudo, que coloque universos simbólicos em diálogo
pela intervenção/intermediação por um “terceiro”, “implicando uma transformação da
situação ou do dispositivo comunicacional, e não uma simples interacção entre elementos já
constituídos – e ainda menos uma circulação de um elemento de um pólo para outro”
(DAVALLON, 2004, p. 10). Ainda, para o autor,

[...] o que o modelo da mediação faz aparecer é menos os elementos (a informação,
os sujeitos sociais, a relação, etc.) do que a articulação desses elementos num
dispositivo singular (o texto, o média, a cultura). É, no fundo, esta articulação que
aparece como o terceiro. (DAVALLON, 2004, p. 23).

E Batista (2014, p. 44) acrescenta:
A mediação consiste num processo informativo/comunicativo que tem como
elemento constitutivo uma estrutura triangular, num fluxo não linear, em que a
intervenção do “terceiro” implica resultados superiores à simples interação entre as
duas partes, quais sejam, a produção e a recepção. A mediação se estrutura por meio
de representações simbólicas que visam corroborar o processo de significação do
sujeito enfatizando a dinâmica dos fluxos e das articulações que, por meio de
representações, buscam traduzir formas estéreis em fluxos que fazem sentido ao
sujeito.

Figura 1 – Dinâmicas de mediação

Fonte: BATISTA (2014)

Por entender que a mediação se apresenta, portanto, como instância de criação de
diálogo (mediação como categoria autônoma e não instrumental), está implicada a redefinição
do papel do sujeito mediador, que aqui está sendo compreendido e, portanto, nomeado como
Educador Mediador Cultural, que conhece as dimensões do processo e engendra meios que
salvaguardem o viver junto.
Como ato de criação, a mediação implica diretamente que o mediador, seus saberes e
fazeres, ou seja, os atos de mediação, se prescritos em regras ou leis a serem seguidas, como
técnicas de transferência de “conteúdos”, estarão traindo a noção de educação como condição
à transformação do legado cultural/patrimônio da humanidade em conhecimento próprio.
Mediar é lidar com conflitos de todas as ordens e, nesse sentido, incluir a experiência do
mediador como categoria da sua formação é importante, pois “mediar é vincular ao mundo, é
ação de construção de identidades culturais” (PERROTTI; PIERUCCINI,

,p

E, como afirma Rancière (2002), para não reproduzir a ordem explicadora do mestre
explicador, é possível fazer certa analogia e dizer que, ao Educador Mediador, não pode faltar
a arte da distância.

O segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria ensinada e o
sujeito a instruir, a distância, também, entre aprender e compreender. O explicador é
aquele que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a reabsorve no seio de
sua palavra. (RANCIÈRE, 2002, p. 18).

Um elemento-chave será, portanto, olhar o Educador Mediador não como
transmissivista ou conteudista (difundir cultura), mas como alguém que, pela responsabilidade
que assume com a educação dos novos que aqui chegam, precisa cuidar de “apresentá-los” ao
mundo (e de apresentar o mundo a eles). Pois, a criança “é nova em um mundo que lhe é
estranho e se encontra em processo de formação; é um novo ser humano e é um ser humano
em formação. [...] Na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de
autoridade” (ARENDT, 2014, p. 235-

, itálico nosso).

É o lugar do mediador autorizado, conforme menciona Carvalho (2017):

Esse intercâmbio intergeracional pode tomar várias formas: da impregnação cultural
por meio da convivência cotidiana entre gerações à sistematicidade do ensino
escolar. Mas ele sempre supõe a presença real de um mediador autorizado capaz de
familiarizar os que são novos no mundo com as sutilezas, a opacidade e as
ambiguidades inerentes ao caráter simbólico do universo humano. O
reconhecimento do vínculo de pertencimento a um universo cultural anterior – que
se impõe aos recém-chegados como um mundo comum que o transcende e no qual
devem ser iniciados – não impede o florescimento de um sujeito autônomo; é antes
sua precondição. (CARVALHO, 201 , p. 6).

Ao Educador Mediador Cultural cabe esse lugar de mediador autorizado, que se
coloca no espaço entre o saber e o sujeito aprendiz. Ao apresentar o mundo à criança, esse
legado público de realizações históricas cria possibilidades para que ela possa transformá-lo
em seu pela apropriação simbólica; há a inserção em um mundo que precisa ser conhecido
(vínculo com um legado) para ser significado.

Esse mundo para o qual a criança nasce não coincide com o planeta Terra como
ambiente natural em que o vivente humano encontra as condições biológicas que lhe
permitem conservar e reproduzir a vida. Ele é, antes, uma criação do artifício
humano, um legado de realizações materiais e simbólicas – objetos, instituições,
práticas, princípios éticos, tradições políticas, crenças saberes – nas quais os recémchegados (crianças e jovens) devem ser iniciados por meio da educação. É, pois,
pela educação, que esse legado público de realizações históricas se transforma para
cada criança num legado que é seu, que lhe pertence por direito e que, por meio da
educação, pode vir a lhe pertencer de fato. [...] É, pois, a educação, em seu sentido
lato, que imprime a cada existência individual a potencialidade de pertencimento a
uma comunidade histórica e cultural, ou seja, a um mundo comum. (CARVALHO,
2017, p. 3-

Estaria posta, aqui, outra questão que diz respeito aos saberes produzidos pela relação
do sujeito com os objetos culturais. Construir conhecimento e significar pressupõe uma
relação entre presente e passado que diverge do imediatismo imposto na contemporaneidade.
Que espaços e tempos estão hoje colocados e que permitem processos de criação e
significação como condição da existência nesse mundo, uma vez que o tempo do fluxo da
informação não é o mesmo que o tempo do conhecimento? Não, há, portanto, um aspecto do
tempo compreendido de forma linear e reticular, mas sim dimensões de um tempo em que
atos de aprendizagem e negociações culturais se apresentam como possibilidades de
construção de percursos informativos e formativos. Para se formular perguntas é preciso não
ter pressa e para buscar respostas, pois é necessário o tempo da criação, do belo, da invenção
do novo, do tempo livre, da pausa e da contemplação em que se busca processar/transformar
informações em conhecimentos.
Aqui, o que está em causa é a ideia de como a relação entre informação e experiência
(na formação do mediador) são indispensáveis à formação de saberes que irão acompanhar os
sujeitos nas tramas do conhecimento. Desse modo, os processos de mediação cultural
constituem categorias que contribuem para a efetividade nas trocas culturais e apropriação dos
significados culturais produzidos historicamente.

4 EXPERIÊNCIA: PRÁTICAS REFLEXIVAS QUE ALIMENTAM A AÇÃO
A expressão reta não sonha.
Não use o traço acostumado.
A força de um artista vem das suas derrotas.
Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro.
Arte não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.
É preciso transver o mundo.
Manoel de Barros

Compreender a educação como um processo em contexto, contrapondo-se à ideia de
educação como assimilação de repertório procedimental/regras a serem seguidas pelos
educadores, implica Educadores Mediadores imersos no processo, nas ações, mas olhando à
frente e não perdendo de vista o mundo e os sujeitos concretos/reais à sua volta. A vida pulsa
no processo educativo e, muitas vezes, o verdadeiro educador tem que “rasgar os manuais”
para ser efetivamente educador, pois os pacotes de formação relegam ao sujeito, que tem o
papel de receptores de conhecimentos que tendem a padronizar condutas. Nesse sentido, o que
ele acumula e reflete cotidianamente corre o risco de ser expurgado do processo, sucumbindo
à ordem do conhecimento “oficial” que detém o discurso sobre como educar. A abordagem
crítica da ideia de mediador mecanicista é tema que diz respeito à formação de Educadores
Mediadores Culturais.
Ao focar a análise para os processos que estão implicados na formação dos
Educadores Mediadores, considerando as dimensões pessoal, profissional e institucional
(Nóvoa, 1992), entende-se que está inclusa outra categoria, que é a dimensão da experiência
pelos encontros e reencontros com memórias, elementos simbólicos e materiais e em diálogo
com o outro, e que pode, portanto, propiciar uma ação formativa reflexiva e no cotidiano.
Trata-se de uma formação que rompe com processos lineares e de padronização de práticas e
se apresenta como expressão por meio de vivências e interações com o outro, consigo e com
os objetos. É o ato educativo que se une à criação por meio de experiências denominadas atos
criativos.

4.1 A EPISTEMOLOGIA DA PRÁTICA E OS SABERES DOS PROFESSORES
REFLEXIVOS

No campo da formação continuada, o conceito de professor reflexivo também vem se
apresentando como uma dimensão importante para agir no terreno profissional. Recentes

paradigmas discutem novos arranjos para a profissão e pode-se identificar que há diferentes
modalidades formativas que nomeiam os professores a partir de suas práticas: professorreflexivo, professor-investigativo e professor-pesquisador, e a que parece alcançar maior
repercussão no cenário educacional é a de professor reflexivo, que concebe o professor como
um sujeito com saberes e fazeres construídos no cotidiano das relações e das práticas.
O discurso sobre a prática reflexiva na formação inicial de professores teve sua origem
na América do Norte, com as teorias de J. Dewey – no início do século XX – que se
espalharam por vários países na década de 1980 como um movimento de reforma do ensino e
da formação de professores pelo mundo (Zeichner, 1993). Termos como prático reflexivo,
professor reflexivo e ensino reflexivo foram sendo incorporados nos cursos de formação e
traduziram uma tendência de se pensar a profissão docente com práticas reflexivas que
dessem conta do professor se interrogar sobre a sua experiência profissional e sobre o ato de
ensinar.
A primeira tentativa de se compreender o professor como um profissional reflexivo foi
produzida pelas discussões de Schön (1995). Este pode ser caracterizado como um diálogo
com a experiência que desloca, do ponto de vista metodológico, o papel da formação
profissional – o deslocamento da Universidade para o cotidiano das escolas.
Para Castro e Amorim (2015, p. 46)

Os anos 90, quando se deu a promulgação da LDB 9.394/96, também se fizeram
marcar pelo avanço de perspectivas de valorização dos saberes docentes,
principalmente pela influência de estudos realizados na Europa e na América do
Norte, com foco tanto na profissionalização da docência nos diversos entendimentos
possíveis acerca da aquisição e da produção de saberes por parte dos professores.
[...] proliferaram ações de ensino, pesquisa e extensão direcionadas não só para
produzir conhecimentos acerca dos professores e dos seus saberes e fazeres, como
também para formá-los a partir de uma nova concepção.

Pimenta (2002), em um estudo sobre a história do conceito de professor reflexivo,
apresenta um panorama desse movimento no Brasil e em outros países. O autor menciona que
o norte-americano Donald Schön, pela experiência na reforma curricular de cursos de
formação de profissionais, desenvolveu o que chama de epistemologia da prática, “ou seja, na
valorização da prática profissional como momento de construção de conhecimento, através da
reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito,
presente nas soluções que os profissionais encontram em ato” (PIMENTA,

,p

Tal evidência despertou o olhar para a compreensão dessa intensa influência no
trabalho com a formação docente no Brasil a partir da década de 1990. Fortemente

influenciado pela teoria de John Dewey de experiência e reflexão, Schön propõe, a partir das
ações de reflexão frente ao contexto, uma experiência que valoriza a prática profissional.
Outro ponto abordado por Pimenta (2002) refere-se ao contexto da formação de
professores reflexivos no Brasil pela influência das pesquisas dos portugueses António Nóvoa
e Isabel Alarcão, no início dos anos 1990. Escolas, ou melhor, a educação escolar em uma
sociedade em crescente movimento de democratização ganhou visibilidade diante dos
cenários de transformações sociais, políticas e econômicas. Questões ligadas à
profissionalização e ao desenvolvimento profissional dos professores passaram a compor os
debates na educação brasileira e programas de formação continuada foram amplamente
financiados. Na mesma medida, as contribuições dos pesquisadores estrangeiros trouxeram a
possibilidade de olhar para outras experiências. Segundo o autor,

Do ponto de vista conceitual, as questões levantadas em torno e a partir do professor
reflexivo, investindo na valorização e no desenvolvimento dos saberes dos
professores e na consideração destes como sujeitos e intelectuais, capazes de
produzir conhecimento, de participar de decisões e da gestão da escola e dos
sistemas, trazem perspectivas para a re-invenção da escola democrática. O que é o
contraposto da concepção de professores na racionalidade técnica, característica dos
anos 1970, que resultou em controle cada vez mais burocrático do trabalho destes,
evidenciando uma política ineficaz para a democratização do ensino, sem resolver a
exclusão social no processo de escolarização. (PIMENTA, 2002, p. 35-

Para Alarcão (1996), Schön faz a crítica ao paradigma da educação profissionalizante
que busca no racionalismo técnico das ciências aplicadas as respostas aos problemas
concretos da prática. Sua teoria sobre a abordagem reflexiva surge em um momento em que o
modelo científico da modernidade já não dá conta de responder às demandas sociais
cotidianas.

A análise da actividade profissional, feita por Schön, salienta o valor epistemológico
da prática e revaloriza o conhecimento que brota da prática inteligente e reflectida
que desafia os profissionais não apenas a seguirem as aplicações rotineiras de regras
e processos já conhecidos, ainda que através de processos mentais heurísticos
correctos, mas também a dar resposta a questões novas, problemáticas, através da
invenção de novos saberes e novas técnicas produzidos no aqui e agora que
caracteriza um determinado problema. É o conhecimento contextualizado, a alinharse ao lado dos conhecimentos declarativo e processual desenvolvidos por uma
epistemologia científica e técnica. (ALARCÃO, 1996, p. 17).

É a busca por referendar os saberes que surgem no contexto das práticas profissionais
e tem na educação para a reflexão a possibilidade do professor construir novos saberes. Um
conhecimento que se produz e se sustenta a partir e pela reflexão.

As respostas, nestes casos, vêm de caminhos enviesados, cruzados e escondidos por
curvas encobertas. Para as descobrir, é preciso compreender bem o problema e
reorganizar os saberes relevantes. A resposta surge então e nessa descoberta produzse um novo saber que a reflexão ajuda a solidificar. Todavia, esse novo saber só se
produz, essa reflexão só se dá se o sujeito tiver uma base de conhecimentos sobre os
quais possa refletir. (ALARCÃO, 1996, p. 28-

Para Pimenta (2002), a teoria de Schön repercutiu em diferentes países, contribuindo
para as discussões que se seguiram sobre os currículos para a formação de professores
reflexivos e pesquisadores em contraposição a uma perspectiva técnica. É o lugar de sujeito
participante e não mero executor, “o que pôs novamente em pauta de discussão as questões
organizacionais, o projeto pedagógico das escolas” (PIMENTA,

,p

.

Zeichner (1993) faz uma leitura de que o movimento pela reforma denuncia o caráter
da racionalidade técnica e de certa imposição presente nas investigações externas (avaliações
e testes padronizados), em que se desconsidera a possibilidade do professor ser um agente
ativo na formulação do currículo diante da “invisibilidade dos conhecimentos dos
professores”

[...] este movimento internacional, que se desenvolveu no ensino e na formação de
professores sob a bandeira da reflexão, pode ser considerado uma reação contra o
fato de os professores serem vistos como técnicos que se limitam a cumprir o que os
outros lhes ditam de fora da sala de aula; ou seja, a rejeição de uma reforma
educativa feita de cima para baixo, na qual os professores são meros participantes
passivos. (ZEICHNER, 1993, p. 16).

A atividade reflexiva passa a ser um ponto de convergência para muitos teóricos
quando se pensa no lugar que o professor pode assumir ao se colocar como alguém que
produz saberes a partir da reflexão sobre a sua prática – trata-se de uma reflexão-na-ação
(SCHÖN, 1992).
Para Schön (

, p.

- ), formar um professor para que ele se torne capaz de

refletir na e sobre a sua prática em espaços como o de formação continuada seria possibilitar
que o professor aprenda mais “com as tradições da educação artística do que com os
currículos profissionais normativos [ ] As tradições “desviantes” da formação artística
contêm, no seu melhor, as características de um praticum reflexivo [...] um tipo de aprender
fazendo ”
Para além dessas singularidades, evidencia-se que há correntes discutindo o
reducionismo da visão reflexiva por desconsiderar as implicações sociais, políticas e
institucionais que perpassam as práticas de ensino. Para além de centrar a reflexão em seu

desenvolvimento pessoal, sua prática alarga o horizonte para o contexto social “é o
compromisso das reflexões enquanto prática social” (Zeichner,

,p

Para Pimenta (2002, p. 24, grifo nosso),
A transformação da prática dos professores deve se dar, pois, numa perspectiva
crítica. Assim deve ser adotada uma postura cautelosa na abordagem da prática
reflexiva, evitando que a ênfase no professor não venha a operar, estranhamente, a
separação de sua prática do contexto organizacional no qual ocorre. Fica, portanto,
evidenciada a necessidade da realização de uma articulação, no âmbito das
investigações sobre prática docente reflexiva, entre práticas cotidianas e contextos
mais amplos, considerando o ensino como prática social concreta.

4.2 SABERES DA EXPERIÊNCIA: O VALOR DO ENCONTRO

No campo educativo, há um discurso presente nas salas de aula de que as atividades
pedagógicas ou artísticas desenvolvidas com os alunos são traduzidas como “experiências
vividas”, quer seja pelo aluno que a cumpriu ou pelo educador que a executou, e vê-se até tal
palavra sendo utilizada de forma “banal e banalizada” (LARROSA,

E aqui cabe

problematizar: toda experiência se apresenta como “experiência”? Quem é o sujeito da
experiência?
A visão de Walter Benjamin oferece referências fundamentais à identificação de
distinções que estão na base da noção de experiência. No contexto dessa pesquisa, a
consideração do conceito de experiência terá a finalidade de indagar acerca de seu
significado, tendo em vista a natureza da formação continuada em contextos educativos.
Considerar a experiência, a partir da perspectiva benjaminiana, é assumir um
posicionamento de que o sujeito se conecta com as “coisas” do mundo e torna-se humano pela
possibilidade que a interação com o outro e a autoridade da velhice lhe transmitem; é o saber
da experiência que a arte da narrativa – na tradição oral – marca e define um modo do sujeito
se colocar no mundo.
Benjamin, já no início do século XX, afirmava que “uma nova forma de miséria surgiu
com esse monstruoso desenvolvimento da técnica” sobrepondo-se às relações entre os homens
e sobre todas as coisas, materiais e imateriais. Tal constatação o leva a severas indagações:
Pois qual é o valor de todo nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o
vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do século
passado mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos
conduzir, quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é
hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é preferível
confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a
humanidade. Surge assim uma nova barbárie. Barbárie? Sim. Respondemos
afirmativamente para introduzir um conceito novo e positivo de barbárie. Pois o que

resulta para o bárbaro dessa pobreza de experiência? Ela o impele a partir para a
frente, a começar de novo, a contentar-se com um pouco, a construir com pouco,
sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. [...] Ao que está dentro, e não à
interioridade: é por isso que elas são bárbaras. (BENJAMIN, 1987. p.114).

A essa “pobreza de experiência”, Benjamin (

,p

discute, ainda, que o homem

já não se permite mais experimentar pela falta de sentido que vê na vida “porque ele só é
capaz de manter relação íntima com o vulgar, com aquilo que é o „eternamente-ontem‟” e,
neste sentido, afirma que “a experiência é carente de sentido e espírito apenas para aquele já
desprovido de espírito” (a crítica que faz ao adulto que já não carrega mais consigo o espírito
da juventude A esse modo de vida em que “nada se fixa” (aqui o autor usa a metáfora do
vidro, que por ser liso e duro nada perdura) e que é marcado por um tempo linear de buscas
por respostas para se atender ao imediatismo e ao tempo acelerado, em que os vestígios e os
rastros de uma vida estão sendo apagados, “surge uma existência que se basta a si mesma, em
cada episódio, do modo mais simples e mais cômodo” (BENJAMIN,

,p

O descarte/desprezo pelos saberes acumulados coloca os sujeitos à mercê de
“novidades” sem referenciais para observar e agir no mundo E, diante da perda da
sensibilidade pelo pulsar da vida, somos eternamente jogados “para frente” e ficamos reféns
de um mundo que desconsidera as construções paulatinas e permanentes – com um fino e
delicado bordado – que é a educação dos sujeitos.
Para Agamben (

, p

é “algo que se pode somente fazer e jamais ter”, e

acrescenta:

O homem contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a incapacidade
de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos poucos dados certos de que
disponha sobre si mesmo. [...] Porém, nós hoje sabemos que, para a destruição da
experiência, uma catástrofe não é de modo algum necessária, e que a pacífica
existência cotidiana em uma grande cidade é, para esse fim, perfeitamente
suficiente. (AGAMBEN, 2008, p. 21).

Ao mencionar as dificuldades para o campo da experiência diante do seu esvaziamento
na contemporaneidade, Larrosa (

,p

afirma que “a experiência tem a ver, também,

com o não saber, com o limite do que já sabemos, com o limite de nosso saber, com a finitude
do que sabemos” e que seria, portanto, atravessada pela incerteza, isso porque “a experiência
não tem a ver com o tempo linear da planificação, da previsão, da prescrição, senão com o
tempo da abertura” (LARROSA,

,p

Em tempos em que se buscam as certezas, em

um contexto de superabundância de informação e da racionalidade técnica se sobrepondo aos

espaços das vivências e subjetividades, emergem fortemente dificuldades para significar um
modo de vida pela experiência. Para Larrosa (2011, p. 20),
A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a
experiência, é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso,
a ênfase contemporânea na informação, em estar informados e toda a retórica
destinada a constituirmos como sujeitos informantes e informados, não faz outra
coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da informação
sabe muitas coisas, passa o tempo buscando informação, o que mais lhe preocupa é
não ter bastante informação, cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado,
porém, nessa obsessão pela informação e pelo saber o que consegue é que nada lhe
aconteça.

Se experiência para Benjamin é a possibilidade de aprender pela relação que se
estabelece com o saber do outro contribuindo e fazendo parte do “patrimônio humano” em
uma tentativa de distanciamento da ação para a busca de respostas lógicas e racionais, como
significar uma vida em tempos de crescente sobreposição da informação – por diferentes vias
e lógicas – e que coloca o sujeito em permanente estado de atenção, à mercê dos estímulos
inarredáveis dos fluxos informacionais de diferentes ordens?
A discussão perpassa, assim, a compreensão da experiência para a formação do sujeito
da experiência (e não da informação) sobre o que move e toca, e não propriamente o quanto
de informação – ou de acesso a ela – ele dispõe. Não obstante, um novo elemento se apresenta
e desloca o olhar do Educador Mediador para a descoberta de percepções e sensações que a
experiência lhe provoca: “a experiência é „isso que me passa‟” (LARROSA,

,p

Eo

autor acrescenta:
Mas, o lugar da experiência sou eu. É em mim (ou em minhas palavras, ou em
minhas ideias, ou em minhas representações, ou em meus sentimentos, ou em meus
projetos, ou em minhas intenções, ou em meu saber, ou em meu poder, ou em minha
vontade) onde se dá a experiência, onde a experiência tem lugar. [...] Se lhe chamo
“princípio de reflexividade” é porque esse me de “o que me passa” é um pronome
reflexivo [ ] Se lhe chamo “princípio da transformação” é porque esse sujeito
sensível, vulnerável e ex/posto é um sujeito aberto a sua própria transformação. Ou a
transformação de suas palavras, de suas ideias, de seus sentimentos, de suas
representações, etc. De fato, na experiência, o sujeito faz a experiência de algo, mas,
sobretudo, faz a experiência de sua própria transformação. (LARROSA, 2011, p. 6-

Vê-se um redimensionamento do lugar da experiência como categoria formativa para
o sujeito, por entender que todo ato formativo, e não apenas informativo, carrega em si uma
perscrutação do sujeito, uma busca e uma transformação E o autor acrescenta: “o sujeito da
experiência é também, ele mesmo, inidentificável, irrepresentável, incompreensível, único,
singular” (LARROSA,

,p

Daí que a experiência me forma e me transforma. Daí a relação constitutiva entre a
ideia de experiência e a ideia de formação. Daí que o resultado da experiência seja a
formação ou a transformação do sujeito da experiência. Daí que o sujeito da
experiência não seja o sujeito do saber, ou o sujeito do poder, ou o sujeito do querer,
senão o sujeito da formação e da transformação. Daí que o sujeito da formação não
seja o sujeito da aprendizagem (a menos que entendamos aprendizagem em um
sentido cognitivo), nem o sujeito da educação (a menos que entendamos educação
como algo que tem a ver com o saber), mas o sujeito da experiência. (LARROSA,
2011, p. 7).

A essa ideia de experiência como ato de transformação, no sentido da formação de
singularidades, compreende-se, então, como a importância da relação desse sujeito com as
coisas materiais e imateriais do mundo a partir do acontecimento, como afirma Bárcena
(2012), pois pela experiência nos passam coisas, e não apenas pelas nossas atitudes se
produzem coisas. Um acontecimento é um encontro de uma singularidade (sujeito da
experiência) em relação com as pessoas em um mundo que precisa ser compreendido.
Experiencia, entonces, significa un acontecimiento en el que aprendemos por la
prueba y cierto sufrimiento – un determinado “pasarnos” cosas -, de modo que
“hacer una experiencia” es padecerla, pasar por ella y ser atravesado – incluso,
sobrepasado – por ella, y no producir cosas […] Somos, entonces, lo que somos
porque somos aprendices del mundo, y ese aprendizaje es el aprendizaje de una
relación, y de una conversación, con él. Un trato con la forma del mundo. Esa es la
experiencia, y su lugar es central en la tarea educativa. Aquí, hablar de una
“experiencia educativa” supondrá un cierto tipo de exposición, o dicho de otro
modo: el acontecimiento de una exposición singular en una relación con un mundo
que debe ser comprendido. (BÁRCENA, 2012, p. 116).

Para Arendt (2015), o acontecimento é a própria ação, é o estar junto com os homens,
em que por meio do discurso se desvela o agente juntamente com o ato e que necessita, “para
seu pelo aparecimento, a luz intensa que outrora tinha o nome de glória e que só é possível no
domínio público. Sem o desvelamento do agente no ato, a ação perde seu caráter específico e
torna-se um feito como outro qualquer” (ARENDT,

,p

É o diálogo entre o seu saber e o do outro, no encontro com os signos materiais e
simbólicos. É o espaço-entre que estabelece o valor do encontro pelos interesses e objetivos
mundanos “e, esses interesses constituem, na acepção mais literal da palavra, algo que interessa [inter-est], que se situa entre as pessoas e que, portanto, é capaz de relacioná-las e
mantê-las juntas. A maior parte da ação e do discurso diz respeito a esse espaço-entre [inbetween] [ ]” (ARENDT,

,p

Entende-se que será por meio dessa entrega, que pede disponibilidade para aprender
com o outro em um diálogo entre singularidades, que o sujeito da experiência se forma. Como
afirma Arendt (

,p

, “a pluralidade humana, condição, básica da ação e do discurso,

tem o duplo aspecto da igualdade e da distinção. Se fossem iguais, os homens não poderiam
compreender uns aos outros e os que vieram antes deles [ ]”
O tempo da experiência e da aprendizagem não dialoga com o tempo da urgência, que
veio a caracterizar o mundo contemporâneo. Elementos da experiência formativa vão além da
simples apreensão dos conteúdos e se traduzem em “dispositivos” que poderão alimentar,
despertar e sensibilizar para o processo criativo. É a possibilidade de tornar algo significativo
e que se traduz na obra, na leitura e expressão de símbolos culturais, na experimentação e
escolha diante das ofertas. Como afirma Carvalho (2017, p. 27),

Trata-se, pois, de um encontro entre um evento mundano, um objeto da cultura e um
sujeito que, ao se aproximar de algo que lhe era exterior, caminha no sentido da
constituição de um ser singular em meio a um mundo comum.

4.3 A CURIOSIDADE EPISTEMOLÓGICA REVELA O SABER DA EXPERIÊNCIA

O saber da experiência constitui-se, conforme considerado, em uma dimensão
subjetiva da existência humana que pressupõe um olhar para a partilha de vivências interiores,
isto é, como recebo algo por viver a experiência e o que essa sensação provoca no encontro
com o outro.
Todavia, é na reflexão de Freire (1967; 1997; 2002) sobre o sistema educacional e a
crítica ao modelo de ensino e hegemonia presente que se observa a relevância do saber da
experiência.
Um dos pressupostos do que viria a ser um conceito fundante para a formação de
educadores se pauta na curiosidade epistemológica por entender a reflexão sobre o cotidiano
educativo a partir de um processo dialético entre teoria e prática. Outro aspecto que aparece
como ponto central nas discussões que o autor faz sobre a formação do educador é a visão do
processo como (prática) permanente, em que atribui uma dimensão de reflexão – não
desvinculada do saber da prática – de que prática e saber são indicotomizáveis.
Refletir sobre a prática é desvelar o que e como se faz à luz da ciência e da filosofia,
momento em que se desoculta a prática a partir de uma relação dialógica sobre os objetos e
fenômenos. Trata-se de um espaço que se define como contexto teórico e que pressupõe um
distanciamento das situações vividas para compreendê-las.

A questão central que se coloca a nós, educadoras e educadores, no capítulo de
nossa formação permanente, é como, do contexto teórico, tomando distância de
nossa prática, desembutimos dela o saber dela. A ciência que a funda. Em outras

palavras, é como do contexto teórico “tomamos distância” de nossa prática e nos
tornamos epistemologicamente curiosos para então apreendê-la na sua razão de ser.
É desvelando o que fazemos desta ou daquela forma, à luz de conhecimento que a
ciência e a filosofia oferecem hoje, que nos corrigimos e nos aperfeiçoamos. É a isso
que chamo pensar a prática e é pensando a prática que aprendo a pensar e a praticar
melhor. E quanto mais penso e atuo assim, mais me convenço, por exemplo, de que
é impossível ensinarmos conteúdos sem saber como pensam os alunos no seu
contexto real, na sua cotidianidade. (FREIRE, 2002, p. 104-

4.4 O SABER DA EXPERIÊNCIA COMO PRAXIS CRIADORA

A percepção de um fazer educativo para além da rotina se apresenta e pede escolha,
entrega, ação e “arrumação” de elementos materiais, simbólicos e histórico-culturais para
viver uma experiência genuína de criação.
Bachelard (1986), ao referir-se sobre a força que a cor exerce para o pintor, traz à luz a
importante relação entre o sujeito e sua escolha: a cor desejada tem seu propósito enquanto
ato de criação e reflexão, ou seja, não passividade:
Porque é sempre por seu caráter ativo que um elemento primordial provoca o pintor.
Uma escolha decisiva é feita pelo pintor, escolha na qual compromete sua vontade,
vontade que não mudará de eixo até a finalização da obra. Por essa escolha, o pintor
atinge a cor desejada, tão diferente da cor aceita, da cor copiada. A cor desejada,
essa cor combativa, entra na luta dos elementos fundamentais. (BACHELARD,
1986, p. 27).

Ademais, em um diálogo com a Arte, a visão de professor propositor se apresenta nos
trabalhos da artista Lygia Clark.
A obra de Lygia Clark é um grito saído diretamente de sua subjetividade e dirigido à
subjetividade do outro. É um convite para o participante encontrar a vida que pulsa
em seu interior, manifestada no contato com a obra, para cunhar sua própria imagem
e, por meio dela, construir um novo olhar sobre o mundo. [...] Nessas proposições, a
obra se faz pela interação dos participantes; do ato da obra, vivido como
reciprocidade, nasce a poesia. Nesse ato, ocorre o despertar para o outro, que
equivale também a um despertar para si mesmo e para a natureza humana
essencialmente dialógica. (MATTAR, 2010, p. 102-

Gullar (

,p

, ao descrever a obra da artista afirma: “O tempo se espacializa, o

espaço se temporaliza. Não há mais, nestas obras, desde sua origem, qualquer distinção entre
esses elementos” A proposição pede uma intervenção de convite para que o outro se integre
(e se entregue) ao propósito de viver a experiência; não há um plano simétrico e linear, mas
sim uma junção de “planos pela dobradiça”, em um espaço e tempo conjugados. E Clark
(

,p

acrescenta: “Nenhuma separação entre sujeito-objeto. É um corpo a corpo, uma

fusão As diversas respostas nascerão de suas vozes” Para Vázquez (

, é o sujeito-

espectador participando da criação.

[...] sujeito-espectador a entrar numa relação nova com a obra, quer dizer, com o
objeto, de modo que o sujeito participe da criação do objeto e este, transcendendose, o reporte à plenitude do ser. (VÁZQUEZ, 1977, p. 21).

O contato do artista com a obra se assemelha ao educador frente ao ato de ensinar. Há
um processo de experimentação, de relação dialógica e de negociações de signos que serão
partilhados entre quem propõe e o aprendiz; ambos sujeitos de uma criação (artística). E é
nessa interação entre sujeitos, elementos materiais e simbólicos e a informação que se dá a
apropriação. É importante considerar que no ato da criação há intervenções de fatores
subjetivos sobre a matéria, circunstâncias históricas (exigências externas), resistência da
matéria (não se transforma passivamente) e o resultado final não é o prefigurado idealmente,
pois a “produção do objeto ideal é inseparável da produção do objeto real, material A que se
deve o fato dessa prefiguração ideal não poder manter-se ao longo de todo o processo
prático?” (VÁZQUEZ,

,p

O sujeito tem o conhecimento técnico, mas a finalidade

que se quer plasmar não se conhece de antemão, pois o processo se apresenta com incertezas,
resistências e indeterminações. Atos práticos exigem mudanças e se convertem em leis que
irão reger a totalidade do processo, daí seu caráter ser único, irrepetível e imprevisível.
É a natureza da transcendência que eleva o sujeito a outro estado. Uma práxis criadora
transforma a natureza e por produzir algo, transforma a si mesmo.
A possibilidade estética só se conhece como produto de sua atividade prática e já
realizada, e a vivência se forma no processo da criação e não anterior, daí não ser mera
expressão de ideias, sentimentos ou experiências pessoais, pois esses produtos precisam ser
formados ao olhar para dentro e depois se permitir dialogar com o externo. Na práxis criadora,
a unidade de ambos os lados do processo se apresenta como indissolúvel (sujeito e objeto;
interior e exterior

“Enquanto na práxis criadora cria-se também o modo de criar, na

atividade prática imitativa ou reiterativa, não se inventa o modo de fazer” (VÁZQUEZ,

,

p. 258).
Mas, se o homem não fizesse mais do que repetir-se a si mesmo, e o mundo, por sua
vez, fosse para ele mera reiteração – um mundo de qualidades velhas e persistentes ; ou seja, se a atividade prática humana nada mais fizesse do que reiterar-se a si
mesmo, o homem não poderia permanecer como tal, já que justamente o que o
define, face ao animal, é sua historicidade radical, isto é, o fato de criar-se, formar-se
ou produzir-se a si mesmo, mediante uma atividade teórico-prática que nunca se
pode esgotar. (VÁZQUEZ, 1977, p. 259).

Vázquez faz uma crítica ao modelo reiterativo e ao processo de mecanização (valor
instrumental da educação), em que mão e consciência se apresentam dissociados.
Ao separar a mão da consciência, o trabalho em cadeia nada mais faz do que
aprisionar a mão humana, escravizá-la e alterar assim radicalmente seu destino como
laço de união entre o homem e as coisas, entre a consciência e a matéria. [...] Assim
é a verdadeira mão humana, isto é, a mão que não é pura e exclusivamente parte do
corpo, e sim uma mão que forma e se deforma para formar melhor. (VÁZQUEZ,
1977, p. 269-

Mão da criação, de amassar o barro, de sovar o pão, de se expressar por meio da
escrita, do desenho, da pintura, do tecer, do costurar e do “alinhavar” um texto (fazer a
amarração), em que cada ato, cada gesto que essa mão imprime no texto, no barro e na massa
lida com a resistência que se coloca pela própria matéria e pelas singularidades históricas de
um sujeito único em um contexto de adversidades.
Estaria aqui, portanto, uma questão central na discussão sobre percursos de
aprendizagem e formação, que é a consideração sobre o sentido da experiência formativa ser
entendida como instância de ação e reflexão quando o educador se permite expressar-se e
criar ao interagir com diferentes elementos materiais e culturais; é o seu fazer que se apresenta
como arte criação artística. Acompanhar o outro em um processo de aprendizagem contempla
necessariamente um processo de formar-se no diálogo com a experiência e ação reflexiva,
integrando elementos e propósitos que rompem com a linearidade e superfluidade de
processos de formação continuada. Ao falar em atos criativos, vê-se, então, um
redimensionamento no fazer educativo que precisa ser compreendido: colocar-se como
propositor é se permitir acompanhar o outro em uma experiência de criação “Somos os
propositores: somos o molde; a vocês cabe o sopro, no interior desse molde: o sentido de
nossa existência” (CLARK,

,p

PARTE II

PARAISÓPOLIS: RECONHECIMENTO DE UM TERRITÓRIO
Figura 2 – Exposição Olhares de Paraisópolis

Fonte: Site Catraca Livre

A abordagem acerca do contexto de Paraisópolis será realizada a partir de pontos que a
pesquisadora entende como possibilidade para se compreender as marcas simbólicas que a
atuação do dispositivo Estação do Conhecimento Einstein trouxe para este território. O
propósito é buscar refletir um lugar que se desvela nos encontros e andanças e por uma
espacialidade que se define pelo “exercício da existência plena” em um “espaço vivido”
(SANTOS, 2013). Esse olhar visa aguçar percepções para além de uma forma de concebê-lo a
partir da atuação neste território, não pelo seu uso, mas, essencialmente, pela possibilidade de
ao entrar e estar neste local por mais de uma década compreender aspectos desse modo de
vida que foram relevantes para a constituição do projeto sociocultural.
A noção de território definida por Santos (2013, p. 96) ajuda a dimensionar a
perspectiva contida nas investidas por definir Paraisópolis:

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas
naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o
chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer
àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas
materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em

território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado,
utilizado por uma dada população.

Paraisópolis surge no cenário paulistano como uma favela a partir da década de 1960 e
está localizada em uma região com grandes contrastes sociais devido às características de seu
entorno – fica na região do bairro Morumbi, na Zona Sul, que tem grande especulação
imobiliária e condomínios residenciais de alto padrão. A história do bairro/região passa a
existir a partir dos anos 1920, com a divisão da Fazenda Morumby16 em sítios e que hoje entra
no roteiro de visitas de pontos históricos da cidade de São Paulo por abrigar patrimônios
arquitetônicos, históricos, paisagísticos e obras de artes, como a Casa da Fazenda (a sede data
de 1813), a Capela do Morumbi (ruínas descobertas na década de 1940 foram interpretadas
como uma capela de paredes de taipa), a Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (a casa
de 1940 abriga acervo de pinturas e esculturas sobre a história do Brasil e um jardim com
plantas e pássaros típicos da flora e fauna brasileiras) e a Casa de Vidro, dos anos 1952, da
arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi. A história da região vem sendo relatada por diferentes
atores, personagens e pesquisadores:

Na década de 1950 teve início a invasão desordenada. No começo, as famílias
descendentes de imigrantes japoneses formaram na região pequenas chácaras, onde
cultivavam hortaliças e mantinham modestas criações de gado e de porcos. Nos anos
60, quando foram iniciadas algumas obras importantes na região – entre elas a do
Hospital Albert Einstein, do São Paulo Futebol Clube e reforma do Palácio dos
Bandeirantes, inicialmente projetado para abrigar uma universidade – muitos
trabalhadores da construção civil se deslocaram para aquele bairro e também
passaram a ocupar terrenos e a construir ali suas moradias. [...] Encravada em meio a
áreas nobres, como os bairros do Morumbi, Real Parque e, mais recentemente,
conjuntos residenciais de alto nível implantados em torno da avenida Giovanni
Gronchi, surgia a favela de Paraisópolis. Fenômeno comum decorrente do vazio de
planejamento urbano, a região passou a abrigar cidadãos situados nos dois extremos
da linha de riqueza – ou de pobreza –, retrato da desigualdade social. (SOBOLH,
,

Se de um lado Paraisópolis vem se afirmando como uma região que ganha espaço e
notoriedade pelo seu acervo histórico-cultural e carrega essa tradição de bairro nobre (pela
especulação imobiliária e com casas de “alto padrão”, de outro apresenta-se como um
território com alto índice de vulnerabilidade social, crescentes situações de violência, além de
ser marcado pela segregação espacial e “por se caracterizar como bolsão de pobreza pelo
entorno rico e vivenciar situação de enclave”, conforme aponta Silva (2014).
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Folha de São Paulo, 19 de mar. 2017. Viagem ao Morumbi. Caderno MORAR, p. 16.

A história de segregação espacial, desenvolvimento e urbanização da cidade de São
Paulo, bem como a sua estrutura e configuração de representação política, são
elementos importantes para pensar a conformação dos principais impasses para
intervenção em territórios marcados por situações de violência. Caldeira (2000)
enfatiza a segregação urbana contemporânea como complementar à questão da
violência. Uma construção recorrente de muros que separam as pessoas de “bem” de
um lado e as pessoas do “mal” de outro, muros construídos pelas barreiras
geográficas – distância física entre a periferia e a cidade – pelo sentimento de medo
e insegurança que justifica medidas de segurança e vigilância das “classes
perigosas”, e pela presença recorrente de falas, estigmas e estereótipos em relação
aos moradores da periferia17. (SILVA, 2014, p. 86).

Paraisópolis faz parte do Distrito da Vila Andrade (Subprefeitura do Campo Limpo) e
tornou-se Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)18 a partir de 2003, o que gerou,
juntamente com as mobilizações das lideranças locais, as intervenções do Programa de
Urbanização19 em 2004.
Dados

demográficos20

apontam

que

a

comunidade

tem

uma

população

majoritariamente jovem, sendo 50% dos moradores mulheres com a idade entre 20 e 40
anos21, o número médio de pessoas por família é de 3,41 e a renda média de até três salários
mínimos. Lideranças locais e representantes da União de Moradores e do Comércio de
Paraisópolis (UMCP) estimam que a população é composta por cerca de 80 mil habitantes e
dados do cadastramento das famílias para o Programa de Urbanização mencionam uma
população de aproximadamente 50 mil habitantes.
Um aspecto do trabalho comunitário como forma de organização política dessa
comunidade é a articulação em rede de um conjunto de organizações (públicas e privadas) que

17

SILVA, E. P. Mulheres em situação de violência na favela de Paraisópolis: possibilidades de luta e
resistência. São Paulo, 2014. Dissertação de Mestrado. PUC/SP. Nota da autora: “Expressão colocada entre
aspas para esclarecer que não se trata da divisão dicotômica, mundo ordinário e do trabalho e mundo do crime,
visto que são questões amplamente implicadas”.
18
O Plano Diretor Estratégico criou as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que são porções do território
destinadas, prioritariamente, à recuperação urbanística, à regularização fundiária e à produção de Habitações de
Interesse Social ou do Mercado Popular, incluindo a recuperação de imóveis degradados, a provisão de
equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local.
Disponível
em:
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=19022003D%2
0428710000>.
19
“Nos últimos 10 anos, Paraisópolis tem vivenciado mudanças significativas no que se refere às condições de
infraestrutura. Isso pode ser considerado como fruto do Programa de Urbanização promovido pela Secretaria
Municipal de Habitação e caracterizado, especialmente, pela construção de equipamentos públicos, ações de
pavimentação, construção de prédios populares, intervenções em áreas de risco. Apesar da ampliação
significativa dos serviços e equipamentos públicos na região, a favela vive um cotidiano marcado pela pouca
presença da política pública”. (SILVA, 2014, p. 93).
20
Programa Urbanização Paraisópolis – Secretaria da Habitação - Prefeitura de São Paulo – COBRABE, 2005.
21
Arquivo documental do PECP: Rede de Recursos da Comunidade de Paraisópolis e Adjacências. (Caderno)
produzido pelo Núcleo Serviço Social do PECP.

atuam na comunidade compondo o Fórum Multientidades22. O PECP tem uma trajetória de
liderança e fomento para a construção desse Fórum a partir do trabalho de mobilização e
articulação política do Núcleo Serviço Social23 do CPAS, em que se identificam ações no
trabalho de territorialização e no estabelecimento de vínculo com as lideranças locais e a
comunidade. Além disso, há representatividade nos processos para o desenvolvimento do
Programa de Urbanização, bem como contribuição com as discussões e pesquisas sobre o
fenômeno da violência nesse território e a formação para o trabalho e geração de renda junto à
população adulta.
No que se refere à representação política, a favela possui uma União de Moradores,
criada em 1983, organização legitimada como representativa dos moradores. Além
disso, conta com outras formas de associação, como é o caso da Associação
Movimento pela Moradia e da Associação Amigo do Povo, somente para citar
algumas. No entanto, esse processo de representação é marcado por divisões de
grupos, conflitos e disputas internas. Organizado na forma de evento mensal, o
Fórum Multientidades é espaço de discussão, entre as organizações, das principais
demandas e necessidades da comunidade. (SILVA, 2014, p. 91).

Em relação ao número de estudantes que frequentam os equipamentos educacionais
(públicos e privados), dados das atas do Grupo de Trabalho (GT) da Educação do Fórum
Multientidades24 apontam há 14 mil alunos matriculados no ensino regular e Educação de
Jovens e Adultos (EJA), sendo 76% desses alunos no Ensino Fundamental.
Um estudo feito por esse GT nos dois últimos anos vem apontando a “superlotação”
das salas de aula dos 1º anos (Rede Estadual e Municipal), a grande evasão dos jovens no
Ensino Médio, a alta demanda para os Centros de Educação Infantil (CEI), além de uma
escassez de recursos para o trabalho com as salas de leitura e bibliotecas nas escolas públicas
e municipais.
Um projeto de erradicação do analfabetismo entre jovens e adultos se desenvolve na
comunidade desde 2007 e se configura como uma importante iniciativa de mobilização social
por meio do Instituto Escola do Povo25.
Almeida e D‟Andrea (

, a partir de trabalhos etnográficos de estudo da pobreza e

redes sociais na comunidade26, mencionam que a estrutura de relações sociais modela a
“estrutura de oportunidades”27, definindo um modo de vida nesse local.
22

O Fórum Multientidades de Paraisópolis foi fundado em 1994 por um grupo de lideranças locais e tem por
objetivo articular e integrar ações em rede que contribuam para a melhoria da qualidade de vida na comunidade
como um todo.
23
As ações da Assistência Social do CPAS atuam a partir de três focos: Atendimento Serviço Social,
Capacitação Profissional de Jovens e Adultos e Articulação Comunitária, com participação em fóruns.
24
Disponível em: <http://paraisopolis.org/multientidades-de-paraisopolis/atas/>.
25
Disponível em: <www.paraisopolis.org>.

Um dos fatores que constituem o capital social de Paraisópolis é a sua interação com
o entorno rico, a qual – embora entremeada por relações de evitações (típicas dos
“enclaves fortificados” – construiu fluxos de reciprocidades que possibilitaram a
convivência de desiguais num espaço bastante circunscrito, sobretudo na forma de
relações empregatícias e assistenciais. Vimos também que em Paraisópolis opera
uma vasta rede de relações sociais primárias (de parentesco, de vizinhança, entre
conterrâneos) e associativas (civis e religiosas) na qual circulam benefícios na forma
de auxílios, influências, contatos etc. Nesse contexto, as redes sociais funcionam
como ativos, e quantos mais recursos elas têm, mais conseguem obter. (ALMEIDA;
D‟ANDREA,
,p
.

Vale apontar, ainda, que dados sobre o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 28
(IPVS – 2010) indicam que a comunidade está localizada em uma região com alto índice de
vulnerabilidade, como é possível notar na representação abaixo.
Figura 3 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)

Paraisópolis

Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo
26

Importante mencionar que os moradores utilizam o termo comunidade ao se referir à favela de Paraisópolis
por entenderem que a “favela é organizada”, e o termo favela, por vezes, se apresenta como “pejorativo”. A
escolha da pesquisadora será pelo uso do termo comunidade.
27
“Definição de Kaztman e Filgueira. Trata-se da articulação entre laços comunitários, estado e mercado de
trabalho. A sinergia entre as três dimensões trabalharia a favor da atenuação da pobreza, na medida em que
possibilitaria o acesso a recursos, bens e serviços”. (ALMEIDA; D‟ANDREA; DE LUCCA, 2008, p. 112).
28
“Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que se encontram em
situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de
afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural
e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar,
grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social” (PNAS, 2004, p. 33).

Trata-se de uma periferia que se constitui pelas fronteiras com o estigma e
invisibilidade. Em outro estudo sobre a violência simbólica, os autores apontam que em
Paraisópolis “o estigma é mais negociável, dado o paradoxo de sua localização geográfica”
De um lado, vivem o status da localização do entorno rico, mas, por outro, sofrem com a
estigmatização desses moradores (ALMEIDA; D‟ANDREA; DE LUCCA,

,p

CONTEXTO DA PESQUISA – PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE DE
PARAISÓPOLIS (PECP)

O PECP iniciou suas atividades na comunidade de Paraisópolis no ano de 1998. Suas
ações são decorrentes de uma história de atendimento médico-hospitalar para crianças
moradoras do entorno do hospital e região, a Pediatria Assistencial do Hospital Albert
Einstein da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein (SBIBAE), que teve início em
1977. Dada a ampla abrangência geográfica do serviço devido à qualidade do atendimento
oferecido e à dificuldade de agir na causa dos problemas e viabilizar um trabalho de
prevenção, o aumento dos casos de reincidência das doenças gerava repetidas reinternações.
O fato incitou a realização de um estudo produzido pela equipe do serviço, apontando que a
“origem da doença ou de seu agravamento estava nas condições socioambientais em que
viviam” Surgia, assim, a ideia de se implantar um programa na comunidade que pudesse
trazer impactos para a qualidade de vida (alterar o quadro de más condições sanitárias) e o
“primeiro passo era conhecer em profundidade a formação, as características e a realidade do
bairro e de sua gente” (SOBOLH,

,p

Ao se estabelecer a prevenção como foco central, foi promovida uma mudança conceitual
que, embora aparentemente fosse uma simples troca de palavras, embutia um significado de
grande relevância: no lugar de tratar de doença das crianças, a preocupação maior passaria a
ser a saúde dessas crianças. [...] Alguns princípios para o trabalho que se pretendia realizar
haviam sido estabelecidos: a delimitação da abrangência geográfica do atendimento médico
à população em Paraisópolis, a ampliação do foco de atuação para a prevenção e promoção
da saúde e a necessidade de oferecer também atividades socioeducativas, uma vez que o
objetivo mudara do tratamento das doenças para uma abordagem integral de saúde.
(SOBOLH, 2015, p. 26-

E essa história de trabalho junto à comunidade passa a ser contada também pelas ações
do voluntariado do HIAE, tanto no fomento às práticas voluntárias para captação de recursos
e trabalho voluntário nos diferentes programas do PECP, como pela forte presença do
Departamento de Voluntários da SBIBAE na construção desse programa.

Um estudo29 sobre a territorialidade teve início em 1997 para levantar dados sobre a
realidade demográfica e informações epidemiológicas sobre a população infantil – tendo em
vista a ação que se planejava executar nesse território – e que culminou na divisão da região
em cinco microrregiões com realidades diversas em um único território, como a ausência de
infraestrutura básica (água e luz) e saneamento.
Outro estudo, agora junto à empresa Diagonal Urbana de Gestão Social (1999), foi
realizado pelas Agentes Comunitárias de Saúde para traçar o perfil socioeconômico e de
saúde da população da área do Grotinho, identificado no estudo do IDEM como a mais
vulnerável.
O documento revelou aspectos importantes que viriam a indicar caminhos para os
possíveis projetos socioeducativos e abrangência do público atendido, dentre estes a
constatação da ausência de espaços públicos de lazer e convívio coletivo para crianças e
adolescentes.
O primeiro espaço aberto foi o Ambulatório Médico (AMPA) na Casa 1, assim
chamada devido a ser o primeiro imóvel adquirido, em setembro de 1998, quando inaugurouse o Centro de Promoção e Atenção à Saúde (CPAS) com as ações socioeducativas. A
trajetória foi pautada pelo diálogo e trabalho com a comunidade, no fortalecimento de
capacidades de recursos e na oportunidade de geração de conhecimento na formação,
capacitação e qualificação de profissionais (jovens aprendizes, técnicos, graduandos,
estagiários e residentes médicos). O projeto do AMPA visa atendimento de crianças de 0 a 14
anos encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e residentes na região sul
(subdistritos do Campo Limpo, Capela do Socorro, M‟Boi Mirim, Parelheiros, Cidade
Ademar e Santo Amaro) disponibilizando serviço médico especializado e multiprofissional
(assistência social, assistência materno-infantil, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia,
psicopedagogia, nutrição, terapia ocupacional). O CPAS proporciona apoio social educativo
às crianças, jovens, adultos e idosos da região de Paraisópolis (Vila Andrade) e está dividido
em quatro núcleos: Arte e Cultura, Educação, Esporte e Serviço Social.
E a atuação do PECP volta-se para três pilares: Multidisciplinaridade em Saúde, a
Atenção às Vulnerabilidades e o Apoio ao Desenvolvimento Humano.

29

O Instituto Diadema de Estudos Municipais (IDEM) foi contratado para realizar o cadastro das habitações,
juntamente com voluntários moradores da comunidade.

Figura 4 – Organograma do PECP

Fonte: Relatório Institucional 2016

5.2 NÚCLEO EDUCAÇÃO DO PEPC: A ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO EINSTEIN
(ECE)

O Núcleo Educação é um dos programas do CPAS, no eixo Apoio ao
Desenvolvimento Humano, que promove ações e práticas que se inter-relacionam com
aspectos da contemporaneidade, preocupando-se com questões sobre o modo de educar e
formar pessoas para se viver em uma sociedade informatizada e globalizada, mas que carece
de espaços para aprender a viver em coletividade. Para tal, integra seus trabalhos em três
programas – Educação Cidadã, Estação do Conhecimento Einstein e Brinquedoteca que,
articulados, desenvolvem práticas para a inclusão social e o protagonismo cultural, tendo
como eixo central aprender a ser e estar no mundo por meio de ações para “o viver junto”
A Estação do Conhecimento Einstein, dispositivo cultural e objeto empírico desta
pesquisa30, está localizada na entrada de uma das recepções do PECP (Casa da Criança) e
mantém um funcionamento diário com atendimento para diferentes públicos e faixas etárias.

30

Por ser objeto de estudo, dados que melhor evidenciam a concepção desse dispositivo em todas as suas
dimensões (conteúdos, práticas, ambiente e organização) serão abordados no item 6.2.

Para o trabalho neste ambiente, a equipe é formada por duas EM e 10 voluntárias do
Departamento de Voluntários do HIAE.
Figura 5 – Diagrama dos parceiros da ECE

Fonte: Acervo Núcleo Educação PECP

Dados do último Relatório Institucional (2016)31 apontam que foram atendidos 1473
crianças naquele ano, além de 7326 itens em circulação e 442 novos cadastros foram
realizados em um total de 4274 pessoas matriculadas nesse serviço desde que foram iniciadas
as atividades de empréstimo do acervo à comunidade.
As atividades informativas, educativas e culturais32 estão relacionadas nas seguintes
categorias:
- Práticas de leitura: rodas de leitura e histórias, oficina de formação de mediadores de
leitura, oficina de formação "pequeno" leitor e clube de leitura.
- Oficinas educativas; informativas e culturais: atendimento aos grupos participantes do
PECP e comunidade em geral.
- Oficina “Brincadeiras e linguagens”: encontros semanais com crianças da comunidade
(atividades integradas entre a Estação do Conhecimento e a Brinquedoteca).
- Acesso ao acervo ficcional e documentário: empréstimo de livros e Sessão Cinema.

31
32

Dados obtidos na documentação institucional.
Disponível em: <http://estacaodoconhecimentoeinstein.blogspot.com.br>.

- Organização de exposições temáticas e participação no “Compartilhando Nossas
descobertas”.
- Oficinas Intergeracionais: atividades e encontros de crianças e adolescentes participantes do
Programa Educação Cidadã com os idosos da comunidade e da Estação Memória da USP.
- Participação Comunitária: ações com a Rede de Bibliotecas de Paraisópolis, Semana
Cultural das Bibliotecas de Paraisópolis e Mostra Cultural de Paraisópolis.
O Programa Educação Cidadã tem uma história que começou a ser contada a partir do
trabalho de um grupo de voluntárias do Departamento de Voluntários do HIAE, que se
organiza para dar aulas de Reforço Escolar no PECP. Em setembro de 1998, teve início a
primeira classe de reforço. Este trabalho estava ligado ao setor de Psicologia e atendia
crianças em idade escolar que apresentavam queixas de aprendizagens escolares 33. Em 2004,
esse programa foi reestruturado e passou a se chamar Educação Cidadã e houve a
profissionalização do setor com a contratação de uma equipe de pedagogos. No entanto, os
voluntários se mantiveram no quadro de profissionais desse setor, agora na função de
parceiros dos educadores.
O objetivo desse programa, assim se apresentava: conceber, testar e implementar um
programa educativo/pedagógico voltado às necessidades de crianças da comunidade de
Paraisópolis com desempenho cultural e escolar insatisfatórios, que as capacite para lidar de
maneira positiva com a realidade em que vivem, desenvolva sua autoestima e autoconfiança e
as tornem mais aptas para desenvolver habilidades para uma participação comunitária mais
eficaz e cidadã. Tal objetivo vai se desdobrar em uma concepção de Educação que favorece o
diálogo com a comunidade em que o professor seria um mediador entre o aluno e a
aprendizagem e a alfabetização um processo de descoberta, de construção e de reconstrução
do sistema de representação da linguagem e da escrita pela criança.
Entende-se que estava expressa ali uma nova forma de conceber a relação do sujeito
com a informação e o conhecimento, tendo o lugar do educador como Mediador Cultural.

A permanência das crianças apenas uma vez por semana nesse programa sugeria,
também, a importância de um trabalho mais sistemático e contínuo, tanto do ponto
de vista educacional [...] quanto das demandas relacionadas à situação de
33

A análise da documentação institucional indica que o primeiro grupo funcionou com uma professora e quatro
crianças, que eram atendidas uma vez por semana, em três horas de aula. O objetivo proposto era auxiliar as
crianças em suas dificuldades com os conteúdos escolares. A partir de 1999, novas professoras vieram juntar-se
ao Reforço, terminando o ano de 2000 com o atendimento de 60 crianças e uma lista de espera com mais de 30
crianças. Em 2001, com a disponibilização de duas salas de aula especialmente para o Reforço Escolar, o
atendimento foi ampliado para 80 crianças em oito turmas de duas horas diárias, duas vezes por semana, com
dez crianças em cada turma (horário oposto ao escolar).

vulnerabilidade social, ou seja, às esferas de proteção, cuidado e acompanhamento
familiar. Observou-se, ainda, dificuldade na apropriação da informação, tendo em
vista que as práticas educativas e culturais precisavam ser revistas e traduzidas em
experiências que pudessem “resgatar” o sentido do aprender para os sujeitos
participantes, além de fatores limitantes para essa vivência, como a inconstância da
permanência e a fragilidade de vínculos estabelecidos entre educador e educando.
(ALBERTO, 2015, p. 47).

A análise dos recursos voltados à complementação escolar na comunidade indicava,
ainda, que apenas uma organização social possuía Núcleo Socioeducativo com fila de espera
de, aproximadamente, 3230 crianças e jovens com idade entre 6 e 15 anos no período de 1
ano. A partir do trabalho junto com a comunidade, organizações, profissionais e pais,
identificava-se uma demanda crescente de aliciamento de crianças e jovens para o tráfico,
situação de rua, conflitos na dinâmica familiar, violência doméstica, entre outros.
A frequência das atividades passou a ser diária para 120 crianças e adolescentes na
faixa etária de 6 a 15 anos. A mudança se deu na compreensão de que as crianças e
adolescentes necessitavam de um espaço mais protegido/acolhedor e que pudesse de fato ser
promotor de mudança no desempenho escolar e cultural desses sujeitos e na forma de
resolução dos conflitos. Objetivava-se a criação de quadros de participação da família na
formação das crianças e na atuação junto à equipe do Projeto.
No que diz respeito às modalidades de atendimento, há uma divisão dos grupos por
faixa etária: 6 a 8 anos, 9 a 11 anos e 12 a 14 anos, sendo uma turma de cada faixa etária por
período. A equipe é formada por 10 Educadores Mediadores e 07 voluntários, e as atividades
educativo-culturais estão organizadas nos seguintes eixos: Aprender a se informar (aprender a
pesquisar como ato de apropriação cultural), Formação de Leitor (aprender a “ler” o mundo,
leitura literária, formação de mediadores de leitura), Aprender a conviver e o Respeito à
Diversidade (mediação de conflitos, assembleias, grupos de responsáveis), Linguagem
(alfabetização, escrita de textos), Cidadania, Garantia de Direitos e Território (diálogo com
entorno e prevenção às situações de violência), Oficinas Corpo e Movimento (Esporte e
Danças), Jogos, Música, Artes, Mídias Digitais e Brincadeiras (cultura da infância). Há um
processo de livre escolha para a participação nas oficinas.
Com relação aos critérios de admissão no Programa, prioriza-se acompanhar famílias
em situação de vulnerabilidade e risco social, admitidas por encaminhamento dos programas
da área de Saúde do PECP e dos serviços de proteção (Conselho Tutelar, Fórum, Fundação
Casa, entre outros) ou demanda espontânea.
A Brinquedoteca é um espaço aberto para crianças entre 2 a 12 anos. O público é
caracterizado por moradores da comunidade e crianças que participam de Programas do

CPAS ou cujas mães estejam em atendimento com profissionais da saúde e/ou cursos de
capacitação.
Este ambiente se propõe a oferecer um espaço lúdico em que o direito de brincar seja
cumprido, favorecendo a cooperação nos relacionamentos interpessoais e a vivência das
sensibilidades corporais e afetivas. Pela presença de diferentes objetos, brinquedos, jogos e
materiais, a criança experimenta, descobre, inventa, exercita, conhece e reconhece suas
habilidades e potencialidades e as expressa por diferentes vias. As atividades estão divididas
em: brincadeiras livres – em que o brincar acontece por meio da iniciativa da criança
(exploração dos cantos) –, jogos com regras, oficinas de artes plásticas e de construção de
brinquedos e brincadeiras no parque.

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA

São considerados sujeitos da pesquisa os educadores da Estação do Conhecimento
Einstein (ECE), da Educação Cidadã (EduC) e ex-monitoras de leitura que atuaram como
mediadoras em ações/programas da ECE. Esta equipe, constituída por profissionais com
formação em diferentes licenciaturas e grupo de voluntários, é coordenada por esta
pesquisadora que, no terreno, atua como pedagoga.
Para participar da pesquisa foram convidados os educadores diretamente relacionados
com as ações na Estação do Conhecimento Einstein e que compunham a equipe no momento
da coleta de dados. Foi proposto a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TLC) – Anexo 2. Dada a natureza do programa educativo-cultural desenvolvido com as
crianças e adolescentes participantes do Programa Educação Cidadã, as equipes de
Educadores Mediadores Culturais destes dois programas atuam em parceria na construção
das práticas e vêm sendo formadas para o trabalho neste dispositivo cultural.
Os grupos configuram-se da seguinte forma:

- Educadores Mediadores ECE (EMECE): 2 educadoras que trabalham no PECP desde a
implantação da ECE e que foram formadas para o trabalho com Mediação Cultural. A
EMECE1 passa a integrar o grupo após 3 meses da inauguração (2008) e a EMECE2 já era
ex-educadora do Programa Educação Cidadã e iniciou seu trabalho na ECE em 2015, tendo
acompanhado todos os projetos desenvolvidos para o trabalho com esse dispositivo dialógico.

Com a participação dessas profissionais nos Grupos Focais, juntamente com os
Educadores Mediadores da Educação Cidadã, e tendo em vista o trabalho colaborativo que
desenvolvem com esses educadores, buscou-se levantar elementos que caracterizam a
formação como Educadoras Mediadoras Culturais e como compreendem os seus papeis de
formadoras no terreno da Informação.

- Educadores Mediadores EduC (EMEduC): o quadro é composto por 10 Educadores,
sendo 6 na função de Educadores responsáveis por grupos e 4 Educadores Assistentes – 4
desses profissionais estão no Programa desde a implantação da ECE.
Empregou-se a técnica do Grupo Focal para levantar evidências sobre o modo como
identificam seu papel de Educadores Mediadores Culturais nas suas ações em direção à
apropriação cultural e ao protagonismo cultural dos participantes da Educação Cidadã. A
partir das diferentes ações construídas de forma colaborativa entre os dois grupos de
Educadores – visando o exercício da cidadania – buscou-se identificar como percebem a
dimensão formativa da informação na construção dessas práticas.

- Ex-Monitoras de Leitura (Ex-ML): 2 ex-profissionais que trabalharam na implantação da
Biblioteca Comunitária e cuja escolaridade, na época, era o Ensino Médio. A ex-ML1
desligou-se em 2013, tendo acompanhado todo o processo de construção do novo projeto
educativo e cultural da ECE enquanto a ex-ML2 atualmente trabalha no PECP como
Assistente Social, tendo permanecido na biblioteca entre 2003 e 2007.
A técnica com ambas foi a entrevista semiestruturada (entrevistas individualizadas),
cuja finalidade foi recuperar como as mediadoras significaram o trabalho com a informação e
a estrutura do dispositivo cultural, tendo em vista que o primeiro ambiente se pautava por
atividades, sobretudo de oferta de materiais aos públicos, diferenciando-se, assim, da posterior
configuração desenvolvida na implantação da ECE, concebida a partir de noções que
privilegiam a dimensão formativa da informação, conforme discutido anteriormente.

PARTE III
6 ANÁLISE DOCUMENTAL E A VOZ DOS SUJEITOS
Se todos nós lemos um poema, o poema é, sem dúvida, o mesmo, porém a
leitura em cada caso é diferente, singular para cada um. Por isso poderíamos
dizer que todos lemos e não lemos o mesmo poema. É o mesmo desde o
ponto de vista do texto, mas é diferente desde o ponto de vista da leitura.
(LARROSA BONDÍA, 2011, p.16).

Partindo-se da crítica à insuficiência de uma noção pragmática de formação – na
perspectiva do viver junto a formação dos Educadores Mediadores Culturais, ter-se-á a
ordem informacional contemporânea como amplo pano de fundo. Viver junto significa viver
junto com o mundo, e viver junto com o mundo significa diálogo cultural, ou seja, diálogo
com a diferença. Daí a razão de uma tal natureza de formação de mediadores que vise à
apropriação do conhecimento, ideia que implica a apropriação de dispositivos culturais, tais
como bibliotecas, tendo em vista que essas são instâncias que guardam e disponilizam
repertórios indispensáveis à relação/diálogo dos sujeitos com o mundo, com presente e com
passado.
Ser sujeito do conhecimento significa saber construir diálogos com o universo
simbólico, questão hoje enfatizada por muitos estudiosos que tratam da problemática da
educação (MORIN, 2002; DELORS, 2010). Construir-se sujeito do conhecimento demanda
mediadores culturais que se coloquem como parte intrínseca entre dois mundos (mutuamente
articulados), a saber: o universo simbólico do sujeito e o profuso universo simbólico em
circulação (Sociedade da Informação).
Mediadores culturais, pautados por parâmetros do viver junto, são sujeitos criadores
de meios favoráveis a percursos dos sujeitos nos oceanos dos signos, territórios pautados pela
diferença, tendo-se em mira o diálogo entre diferenças, o qual é condição à construção do
conhecimento. Viver junto não significa apaziguamento, mas sim uma forma de se dialogar
com a diferença cultural, elemento potencial à criação. Isso demanda sujeitos (mediadores)
que escolham caminhos, que arrisquem processos, mas que se coloquem atentos à(s)
travessia(s) daqueles que têm sob seus cuidados, nomeadamente educandos, com o propósito
de propiciar processos que favoreçam à busca significativa pelo conhecimento (PIERUCCINI,
2004). Daí, que a incorporação da experiência do mediador cultural, como categoria da
formação continuada, mostra-se fundamental à recusa na formatação de condutas

prescritivistas que padronizem processos educativos, independentemente dos quadros em que
os conhecimentos devam ser aplicados.
Para a discussão dos dados que se seguem neste item faz-se necessário comentarem-se
alguns aspectos relacionados à análise. O primeiro aspecto diz respeito ao olhar do
pesquisador para o que foi dito e revelado nas e por meio das falas dos Educadores
Mediadores Culturais. Diante da possibilidade de apontar os modos de se relacionar com o
dispositivo Estação do Conhecimento Einstein (ECE), os entrevistados ressaltaram e
qualificaram as suas características, os modos de funcionamento, as ações em
compartilhamento com o outro e como se perceberam naquela relação. Outro aspecto diz
respeito às escolhas realizadas com vistas à análise. A partir de trechos dos depoimentos dos
participantes, as escolhas se deram pelo entendimento de que tem-se neste trabalho a intenção,
ou melhor, assume-se uma posição de dar voz e protagonismo aos sujeitos, pela coautoria e
pela participação colaborativa no percurso de construção do projeto da ECE. As falas dos
entrevistados, nesta pesquisa, são compreendidas como enunciados e, muitas vezes, os dados
apresentados são da ordem de textos narrativos, dadas a importância e relevância de se
protagonizar a fala dos sujeitos. De fato, a narrativa abre um caminho de construção do texto
que permite minimizar as fronteiras entre o informado e o narrado, pois como afirma
Benjamin (1994, p. 202):
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no campo, no
mar e na cidade – é, ela própria num certo sentido, uma forma artesanal de
comunicação. Ela não está interessada em transmitir o „puro em si‟ da coisa narrada
como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador
para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador,
como a mão do oleiro na argila do vaso. Os narradores gostam de começar sua
história com uma descrição das circunstâncias em que foram informados dos fatos
que vão contar a seguir.

A análise é permeada, portanto, pelas descrições das circunstâncias dos fatos (em
alusão à citação de Benjamim), pois tem-se a intenção de, ao apreender-se o sentido e o
significado de uma trajetória de formação, trazer esta mesma trajetória à luz do domínio
público, pois trata-se de trajetória que se apresenta e define uma maneira de os sujeitos se
formarem em um diálogo reflexivo com o outro no dispositivo ECE.
Outro ponto que permeará a apresentação dos dados é a tentativa de discuti-los como
forma de busca pelo significado dessa experiência, na qual se entrecruzam os dizeres dos
sujeitos participantes da pesquisa com elementos de textos narrativos produzidos pela
pesquisadora. Por conta da imersão no trabalho de campo de maneira profissional e em razão

da opção metodológica adotada, buscou-se trazer um número de elementos etnográficos que
se assemelham ao autotestemunho, como descrito por Noblit (1995)34.
A presente análise contempla ações de formação construídas com os Educadores
Mediadores Culturais, a partir da implementação da ECE, em 2009.
6.1 ECE: PILARES DA TRANSIÇÃO
A implantação da primeira biblioteca no Programa Einstein na Comunidade
Paraisópolis (PECP) ocorreu em 2003, que foi denominada de Biblioteca Comunitária Casa
da Criança35. Juntamente a outros desafios colocados a mim, quando iniciei meu trabalho
nessa instituição (Novembro de 2001), foi-me destinada uma sala repleta de livros, estantes e
mesas, que haviam sido doados para a abertura de uma biblioteca. Dados do Relatório
Institucional do PECP (Anexo 3) contextualizam a natureza do serviço de Biblioteca
Comunitária (BC) implantado.
O trabalho, naquele ambiente, voltava-se para as aprendizagens de elementos
constitutivos da biblioteca, pois pretendia-se promover a formação de uma equipe para cuidar
dos livros, linguagens documentárias, processamento técnico dos materiais e organização
física, o que não incluía, propriamente dizendo, os processos de mediações interpessoais ou
de preparação desses sujeitos para práticas pedagógicas no contexto da biblioteca. Tratou-se,
portanto, do surgimento de uma biblioteca dentro de um paradigma de difusão cultural que
provocaria muitos questionamentos sobre seus modos de funcionamento, existência e fazeres,
pois a BC ficava no 2º andar do prédio chamado Casa da Criança, sendo que muitas barreiras
visíveis ou invisíveis limitavam o acesso a esse ambiente. Nesse sentido, a fala de uma das
entrevistadas é reveladora:
As pessoas que frequentavam é que sabiam que existia a biblioteca, porque, mesmo
a gente fazendo divulgação, colocando cartazes lá embaixo, cartazes lá fora tinha
uma dificuldade de encontrar, de perceber que tem uma biblioteca ali. Então, não
chamava muito a atenção e a gente tinha que ficar reafirmando porque a gente estava
34

Texto de George Noblit, traduzido por Bueno (1995). Nas notas da tradução, Bueno comenta: “Além disto,
chamo a atenção para o estilo pouco usual empregado pelo autor – o „autotestemunho‟ ou gênero confessional –
cuja escolha deveu-se, segundo ele, ao fato de o pesquisador ter tomado parte da cena da sala de aula e ter sido
„dramaticamente afetado pelo estudo‟. Este aspecto explicita ao leitor uma ordem de envolvimentos emocionais
e afetivos a que o pesquisador se vê exposto no trabalho de campo, muitas vezes de modo inevitável, mas que
nem sempre é incorporada à descrição. Penso que essa característica do texto também enseja reflexões a respeito
da etnografia quando aplicada à pesquisa educacional” (p. 1).
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O relato do processo de construção do trabalho com a Biblioteca Comunitária no PECP foi descrito pela
pesquisadora e encontra-se publicado no artigo “Paraisópolis: relato do processo de transformação da Biblioteca
Comunitária em rede de conhecimento”. Disponível em: http://www.crb8.org.br/ojs/crb8digital.

ali, qual era a importância do lugar e isso também era um incômodo nosso porque a
gente podia fazer contação de história, levava folhetinho, mas não tinha um retorno.
O espaço era bacana, mas ainda era... Não era vivo, não parecia que era uma coisa
viva (Ex-ML1).

No discurso crítico sobre a primeira fase do projeto, as falas indicavam sinais de
atuação truncada, amadora. O uso do termo truncado (do latim truncãtu, amputar), pela sua
origem, traz ao pensamento algo que esteja incompleto. O modo de atuação naquele projeto
demonstrava, assim, dificuldades de apropriação dos fazeres necessários pelos Educadores
Mediadores (EM), evidenciadas no discurso de autocrítica: em que medida nós éramos
propositivos e criativos? O depoimento a seguir é revelador do que viria a se constituir em
eixo decisivo para a mudança do paradigma de trabalho com a biblioteca, voltado para a
apropriação cultural:
Poxa, lá no início a gente tinha uma coisa muito, ainda, truncada, porque a gente
estava montando o espaço, porque precisava cuidar de um trabalho técnico, grande,
pesado, porque era inicial, tinha uma coisa que hoje eu percebo que tinha muito a
ver com quem estava naquele espaço, eu e minha parceira. (...) até onde nós éramos
propositivos e criativos (EX-ML2).

Por ocasião da apresentação de um projeto ao Ministério da Cultura, via lei de
incentivo pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), foi possível
desenvolverem-se ações para renovar o acervo e propor melhorias no ambiente físico. A
insatisfação com o trabalho na BC impulsionou esta pesquisadora a criar novas frentes de
trabalho a partir do entendimento de que, com a aprovação daquele projeto, haveria de ser
possível pensar outro projeto. E, por já conhecer o trabalho da equipe do Professor Edmir
Perrotti e da Professora Ivete Pieruccini 36, esta pesquisadora aproximou-se e solicitou uma
assessoria técnica a essa equipe.
É importante que se retome a fala inicial do Professor Perrotti, o qual declarara que a
Universidade tinha interesse naquela parceria para construir um projeto educativo-cultural,
não apenas para a organização física do espaço, mas, sim, de um ambiente-laboratório de
36

PIERUCCINI, I. A ordem informacional dialógica: estudo sobre a busca de informação em Educação. 2004.
194 f. Tese (Doutorado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível
em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-14032005-144512/pt-br.php >. Acesso em: 20
ago. 2009. Durante a assessoria da Bibliotecária Ivete Pieruccini (2003-2004), a qual compunha a equipe técnica
da Fundação Fé & Alegria (parceira no projeto da Biblioteca Comunitária), a equipe teve a oportunidade de
dialogar com os referenciais e conceitos em torno da noção de dispositivo informacional dialógico, a partir da
pesquisa que essa profissional desenvolvia na Biblioteca Escolar Interativa do Colégio Termomecânica,
buscando constituir um ambiente que rompe com a ordem discursiva monológica (caráter fechado e autoritário
nas intenções comunicativas) para afirmar a dialogia “como critério organizador da ordem informacional dos
dispositivos, especialmente – mas não exclusivamente – nos contextos educativos, destinados à construção de
sujeitos, de conhecimento e cultura” (PIERUCCINI, 2004, p. 51).

investigação, experimentação e construção de práticas, por meio de um convênio de
colaboração.
Esses eventos marcam o surgimento da ECE, como instância colaborativa e não
apenas educativa. Seria nessa diretriz inicial, de não ser(apenas) um espaço de serviço, que
todas as práticas se alicerçaram, pois a ECE surgiu como espaço de experimentação, na
construção de referenciais, ao mesmo tempo para o terreno e para a Universidade.
Esta pesquisadora encontrava-se diante de novas inquietações, pois, como
coordenadora de uma equipe de educadores, o desafio seria formá-los para a atuação naquele
terreno. Era preciso mergulhar em um campo, até então, obscuro para os pedagogos. Pareceu
à pesquisadora que surgia ali uma interrogação sobre a natureza de tal formação, que viria
alavancar meios para se delinear a busca de modos de se conceber um novo ambiente
informacional. Não seriam nem o bibliotecário nem o pedagogo, exclusiva e separadamente.
Fazia-se necessária a construção de referenciais para a formação de outro profissional, tendo
em vista a construção de práticas com o objeto daquele campo, ou seja, a Informação
Estava em causa, portanto, a compreensão do domínio das ações, ou seja, a
compreensão das dimensões epistêmica e técnica, não apenas para o aprendizado de como se
desenvolver, mas sim para o saber-se como construir o porquê da ação. Tratava-se de uma
discussão de elementos formativos para um agir em diálogo com uma concepção, ou ideia, de
um projeto sociocultural em um ambiente informativo.
A complexidade, face ao contexto local (e global dado), traduz-se como um campo de
reflexão para se pensar o que se está fazendo, pois, como afirma Arendt (2015, p. 6), “(...) a
repetição complacente de „verdades‟ que se tornaram triviais e vazias – parece-me ser uma
das mais notáveis características do nosso tempo. O que proponho é muito simples: trata-se
apenas de pensar o que estamos fazendo.”
Não obstante, um novo desafio estava colocado para a equipe de educadores:
acompanhar a reestruturação de um programa, considerado em suas diferentes naturezas,
modalidades e processos. Compreendia-se, assim, que as transformações físicas seriam as
marcas de uma visão com a qual se desejava romper, a partir de suas práticas e modelos
difusionista, para se conceber aquele novo ambiente, seguindo-se uma lógica em que sujeitos
se colocam frente à informação como protagonistas culturais.

A importante alteração na concepção implícita no projeto educativo-cultural37 se deu a
partir dos eixos que se seguem:
- Readequação da Biblioteca do Centro de Promoção e Atenção à Saúde (CPAS), tendo em
vista sua transformação em Estação do Conhecimento Einstein (ECE), ambiente concebido
segundo o paradigma da apropriação cultural;
- Implantação e desenvolvimento de um Programa de Infoeducação – novo campo de
conhecimento e de ação informacional e educacional –, destinado ao desenvolvimento de
aprendizagens informacionais de forma orgânica e sistemática, junto a crianças e adolescentes
atendidos pelos programas educativos do CPAS;
- Reestruturação do ambiente físico, a fim de se garantirem ambientações adequadas e
compatíveis com a especificidade e as necessidades dos públicos que nela circulariam, em
consonância com a concepção educativa a ser implantada. As Estações contam com
mobiliário especialmente desenvolvido e criado pela equipe do Professor Doutor Edmir
Perrotti, para atender a princípios tais como funcionalidade, conforto, resistência, segurança,
qualidade estética, dentre outros. Quantidade e tipos de móveis configurados em função de
vários fatores, em especial, as características especiais do local (dimensões, formato, acesso) e
suas finalidades específicas38;
- Curso de formação – Mediação Cultural Dialógica – para atuação em bibliotecas da
comunidade, enfocando aspectos de sua constituição, gestão e funcionamento, bem como de
práticas educativo-culturais a serem desenvolvidas. O curso foi concebido e desenvolvido por
professores e pesquisadores do Colabori (Colaboratório de Infoeducação da Escola de
Comunicações e Artes-ECA/USP).
A seguir, apresenta-se o documento39 com as diretrizes e os conteúdos definidos para o
curso de formação que foi divulgado para as bibliotecas da comunidade (bibliotecas parceiras
da ECE). Na ocasião, participaram os educadores e coordenadores dos Núcleos Educação e
Arte e Comunicação do PECP, bem como profissionais de outras organizações privadas da
comunidade (ONG e Escola de Educação Infantil) e uma moradora envolvida com ações
culturais.
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No anexo 4, dados sobre as ações educativo-culturais desenvolvidas no processo de implantação da Estação do
Conhecimento Einstein são apresentados no Relatório Institucional do PECP, no ano de 2009.
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As referências ao tipo de mobiliário podem ser encontradas nos Cadernos REBI – Rede Escolar de Bibliotecas
Interativas. TARALLI, C. H. Espaço, mobiliário e comunicação visual. São Bernardo do Campo: Secretaria de
Educação, 2006.
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Documento que foi entregue pelo Diretor Científico do Colabori-ECA-USP, Prof. Dr. Edmir Perrotti, para a
Coordenação do Núcleo Educação do PECP.

Objetivo: Capacitar mediadores culturais para atuação profissional, segundo princípios e metodologias
dialógicos, em ambientes educativos e culturais, destinados ao desenvolvimento de saberes informacionais
indispensáveis à apropriação de conhecimentos e de participação na cultura da contemporaneidade, em suas
diferentes dimensões (oral, escrita, audiovisual, digital, dentre outras).
Público: Educadores/gestores do Programa Einstein/Paraisópolis
Mediadores e Monitores da Estação do Conhecimento Einstein
Educadores e Profissionais da Comunidade envolvidos com projetos educativo-culturais
Vagas:
20
Período: Maio-dezembro 2009
Local: Estação do Conhecimento Einstein
Total de horas: 160 horas
05 Módulos, com 32 horas cada
12 horas/aulas teóricas
04 horas de elaboração de projeto
04 horas de preparação das atividades do projeto
12 horas realização prática do projeto
Avaliação:
Para cada módulo: relatório escrito com avaliação do projeto desenvolvido em cada módulo.
Para o curso todo: relatório final com avaliação do conjunto dos projetos desenvolvidos no curso.
Módulo 1: Mediação Cultural Dialógica
Datas: 23 Maio/ 06 e 20 Junho
Horário: 9h/ 13h
Mediação Cultural e Dialogia
O mediador cultural
A Comunidade
Estação do Conhecimento, Comunidades e dialogia
Elaboração de projetos e dialogia
Módulo 2: Oficina de Pesquisa (julho, a combinar)
Apropriação dos dispositivos
Fontes de informação
O processo de busca da informação
Seleção e Registro das informações
Organização e Processamento das informações
Construção e Comunicação do conhecimento
Módulos 3: Oficina de leitura (julho ou agosto, a combinar)
Conceitos e práticas de Leitura
A literatura infantil e juvenil
Contos de tradição oral
Saraus poéticos
Módulo 4: Oficina de Memória (setembro ou outubro, a combinar)
Memória local
Memória universal
Práticas de coleta e organização da memória local
Práticas de comunicação da memória local
Módulo 5: Oficina digital (outubro ou novembro, a combinar)
Conhecendo e explorando dispositivos digitais
Pesquisando nos dispositivos digitais
Produção e manutenção de blogs
Os blogs e as redes culturais

As oficinas tratavam de propiciar referenciais à discussão de novas lógicas de
conceber a informação no ambiente, seus fluxos, seus processos, mas, acima de tudo,
compreender o que era feito, tendo a possibilidade de se trazerem outros atores e autores,
imprimindo-se uma forma de diálogo em compartilhamento e de construção colaborativa.
O modo de formação propunha conhecer a teoria no diálogo com os saberes e fazeres
ali presentes, relacionando-os com outras práticas e experiências. Os módulos iniciais de
formação para os Educadores Mediadores Culturais constituíram um primeiro movimento, no
intuito de se construírem pontes de comunicação entre os participantes, compartilhamentos de
concepções e terminologias, propiciando relações e aproximações entre os sujeitos
implicados. Não se tratava, portanto, de um treinamento para o trabalho mas, de um
compartilhamento de referências indispensáveis que situassem os sujeitos em lógicas ainda
pouco conhecidas e exploradas. Enquanto projeto, estava-se desenhando, naquele contexto e
realidade. A equipe ressignificava seu papel de Mediador Cultural e assumia seu lugar de
protagonista para a elaboração das práticas e de elementos materiais que viriam compor o
ambiente da ECE.
O protagonismo dessa equipe, diretriz significativa na construção dos seus fazeres, foi
reiterada já no momento de reorganização do ambiente, a partir da possibilidade de
participação na construção em conjunto do novo espaço.
A escolha dos elementos e materiais que iriam compor esse novo ambiente foi
definida a partir de concepções favoráveis ao diálogo intercultural. Alguns móveis foram
confeccionados por entender-se que outra linguagem espacial seria mais adequada àquela
perspectiva. A mesa, não mais redonda para quatro, foi substituída por módulos de diferentes
formatos, flexibilizando os usos, individuais ou coletivos, bastando-se novos arranjos de suas
peças. As cores das paredes permaneceram quentes e vivas. No entanto, outro elemento
surgiu: um baú, que ganhou cor e desenhos feitos pelas crianças e educadores, na tentativa de
se traduzir como eles imaginavam que seria aquele ambiente dali para frente.
Atualmente, entende-se que não tratou-se apenas de uma escolha do baú, mas por ele
ser um objeto que guarda memórias, uma vez que ele ganhou uma dimensão de obra pela
possibilidade de ter durabilidade no mundo dos homens (ARENDT, 2015). Isso que
possibilitou que a equipe construísse uma percepção de como significar a relação com alguns
objetos, que foram sendo produzidos ao longo dos trabalhos junto com as crianças, espécies
de obras de arte, tais como uma colcha de retalhos, a qual é uma pintura em retalhos feitos

pelos participantes e familiares da Educação cidadão (EduC) e painéis das releituras da
comunidade, que ganharam dimensões de quadros expostos nas paredes da ECE.
Figura 6 – Biblioteca Comunitária Casa
da Criança

Fonte – Acervo PECP

Figura 7 – Estação do Conhecimento Einstein

Fonte – Acervo PECP

6.2 PRÁTICAS EDUCATIVO-CULTURAIS: OS SABERES E FAZERES COMO
EXPERIÊNCIA E FORMAÇÃO
Adentrar essa nova concepção do dispositivo cultural ECE trouxe novos desafios à
equipe, e foi necessário construir a identidade profissional do Educador Mediador Cultural,
com a criação de práticas educativo-culturais. Entendia-se que um dos caminhos seria pela
formação formal, por meio do curso de Mediação Cultural Dialógica, como mencionado a
partir de referenciais trazidos pela Universidade, por meio da voz da ciência.
O outro caminho, seria a compreensão do próprio dispositivo como uma instância de
formação, uma vez que as aulas eram insuficientes face à complexidade das dinâmicas do
dispositivo nos contextos socioculturais específicos. Assim, os próprios educadores entre si e
as suas próprias ações foram tomados como objetos de autoformação. Daí as práticas serem
decorrentes dessa proposta por se conceber o espaço da criação e o fazer artesanal como a
própria formação.
Nesse sentido, compreendia-se que o percurso formativo com a equipe se daria no
contexto da implantação dos serviços e práticas, por conta da formação permanente e no locus
da organização, portanto, na modalidade designada como formação continuada.
Essa opção metodológica mostrava-se necessária como possibilidade de se interrogar o
dispositivo a fim de se compreender em que medida ele seria construído como dispositivo
formativo, ou seja, não apenas dedicado a fornecer informações para a realização de
pesquisas, trabalhos, entre outros, mas como as experiências ali vivenciadas pelos grupos que

poderiam iniciá-los no universo da (cultura) da informação com seus códigos, lógicas e
princípios que movem as relações entre os sujeitos e a ordem simbólica.
Assim, esse espaço de formação não seria um lugar, apenas, mas, passaria a ser
compreendido como um espaço vivido, pelo entendimento de que lidar, ou trabalhar com
projetos educativos na contemporaneidade, implica a aprendizagem do trabalho com a
informação, bem como que a equipe precisaria, para tal, de outros referenciais. Nascia, assim,
a perspectiva da formação permanente por meio do estabelecimento daquele espaço de trocas
para a construção de práticas, ou seja, de trocas simbólicas entre a equipe. Em outros termos,
a dimensão da experiência dos sujeitos se articularia à apropriação de saberes e fazeres
compartilhados e construídos na relação com o outro, em um processo de coautoria.
Tal prática se efetivou por se conceber uma lógica formativa que partia da vida
cotidiana da instituição, mas que também se ampliava incluindo as percepções e vozes dos
sujeitos (educadores, crianças e adolescentes) em diálogo permanente com o território, sua
cultura e demandas.
Para tanto, foram importantes os diálogos com outras instâncias: projetos em escolas
inovadoras inspiraram ideias, formação e diálogos com equipe de professores e pesquisadores
do Colabori-ECA/USP, trocas com bibliotecários do Sistema Einstein Integrado de
Bibliotecas (SEIB)40, trocas com projetos e trabalho em Rede na Comunidade, que
culminaram em um campo de experiências formativas junto ao quadro de profissionais.
A partir desses movimentos deflagradores, definidos pelo impacto do ambiente e pelo
conhecimento dos eixos fundamentais da ECE, a equipe buscou reunir e retomar as suas
práticas.
Desse modo, unindo as experiências dos educadores, seus saberes e fazeres e
rearticulando-os a essas concepções que pautam a ECE, o próprio grupo foi definindo ações e
práticas para o desenvolvimento desse dispositivo cultural. Compreende-se, assim, que
estava-se diante de ações e práticas interligadas e que viriam a definir um modo da ECE se
articular, de forma dinâmica e não linear, com três esferas da dimensão da vida social, em um
movimento que integra o local ao global: local – o momento da implantação da ECE e o
movimento de apropriação pelos educadores; institucional – a abertura do dispositivo para o
40

Desde a implantação do programa de BC do PECP, em 2003, o ambiente faz parte do Sistema Einstein
Integrado de Bibliotecas – SEIB ligado ao Instituto de Ensino e Pesquisa – IEP do Hospital Albert Einstein
juntamente com outras três Bibliotecas: Biblioteca Central Lieselotte Adler Z‟L, Biblioteca da Faculdade
Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e Biblioteca Unidade Paulista. Fonte:
https://www.einstein.br/ensino/Paginas/biblioteca.aspx.

conjunto da instituição (o estabelecimento de uma rede interna); e o social – a projeção dos
sujeitos para os diálogos culturais com o mundo. As práticas educativo-culturais são
apresentadas e analisadas com base na consideração dessas três esferas, a partir do que se
compreendeu da projeção que a ECE alcançou no PECP, como um todo e na comunidade,
sendo que não serão, necessariamente, nomeadas dessa maneira.
6.3 ECE: O QUE É?
O contato inicial com o novo ambiente, desconhecido previamente em forma e função,
propiciou aos EM atribuírem sentidos diversos a ele. Cada qual, face ao nome Estação do
Conhecimento, sentiu-se à vontade para projetar e projetar-se na ideia do dispositivo.
Como dispositivo informacional dialógico (PIERUCCINI, 2004), estação é metáfora
de um espaço que configura e se redefine a partir dos passageiros que nela embarcam ou
desembarcam. Nesse sentido, ela define-se a partir das marcas que os educadores querem
imprimir, a partir de seu empenho, compreensões, referenciais prévios (memórias) e
compromisso com a formação das crianças e adolescentes. Conforme indicam:
[A ECE] é pare pra conhecer! É um lugar que você parou pra fazer... é uma
estação? Você pensa na estação do trem...você pensa em várias possibilidades... não
sei... mas quando eu penso na estação eu penso nesse espaço pra leitura e um
espaço além-sala (EMEduC9) (grifo nosso).
São várias as palavras que definem a ECE. Porque meu, muito legal a EM3 ter
falado livre, porque a ECE é isso mesmo, ela é livre, né? É um espaço de pesquisa,
não só as pesquisas que a gente trabalha ao pé da letra mesmo, os grupos de
pesquisa, mas a pesquisa de tudo, né? (EMECE1).
Aqui vc encontra muitas coisas, a gente pode viajar nas histórias, é um espaço de
conhecimento e de aprendizagem. Eu entendo a ECE isso: lazer, conhecimento e
aprendizagem (EMEduC2).
Eu pensei na palavra „possibilidades‟ que vocês usaram, né. Além dessa questão da
arquitetura que foi toda pensada pra se estimular, pra ser convidativo, as cores, as
mesas, os móveis que a EM7 comentou, da prateleira infantil, isso é fantástico, dos
livros, da capa serem viradas pra frente, pra criança ter interesse em pegar, pra
imagem chamar a atenção, é uma quebra de paradigma de algo que já vinha há
tanto tempo... dá vontade de colocar em todas as prateleiras (EMECE2).

As percepções sobre esse novo ambiente mostraram-se mais aguçadas quando
combinadas aos referenciais que informavam a respeito do conceito norteador, das finalidades
e de noções gerais sobre o sentido das práticas culturais na ECE. Na perspectiva de uma das
educadoras mediadoras:

Acho que a formação que a gente teve enquanto mediadoras com a Ivete, com o
Edmir, com a Amanda, com o pessoal da USP, a gente teve outro olhar, uma outra
visão e outras condições, porque a gente ficava muito nisso, no livro, no autor e a
ECE pode muito mais, é um universo enorme. Então, a gente conseguiu abrir a
mente para esse novo universo a partir dessas formações e, aí, a gente conseguiu.
Então, a gente olhava de uma forma diferenciada e criou um leque de possibilidades
e até de comportamento mesmo... [...] Porque não é só o livro, tinha uma relação
com o espaço e o ambiente, com tudo. E acho que o comportamento também mudou
(Ex-ML1).

As visões múltiplas sobre a ECE são favorecidas tanto pela configuração do espaço
físico como pelo seu princípio fundante que estimula a liberdade do mediador de investir na
busca de possibilidades objetivamente oferecidas pelo ambiente, como de criar outras que se
mostrem relevantes no contexto dado:
A gente nem fala que é uma biblioteca, a gente fala que é estação mesmo, essas
paradas, essas estações. E não só pelas cores delas, mas acho que a EMECE2, eu, as
voluntárias e todo mundo „dá vida‟ para a ECE. Não só porque ela é bonita. Porque
ela poderia ser bonita, colorida, né e não ter pessoas que estão trabalhando aqui que
acreditam, que amam (EMECE1).

A abrangência das definições trazia evidências de que o projeto era marcado por um
fazer plural, em que o próprio ambiente se apresentava como instância de formação, como
mencionou uma das entrevistadas:
[A gente] vai se formando e se apropriando do espaço, não só a gente como
profissional, mas as crianças também, tanto é que elas vão se tornando mediadores,
né, algumas. Então, esse espaço forma (EMECE1) (grifo nosso).

Algumas denominações pareceram elucidar visões/percepções pelo modo como as
educadoras representaram sua relação com a ECE. A menção ao ambiente como porta de
entrada e acesso livre pareceu ser definidor de um lugar de relações: lugar de acolhimento,
descobertas, conhecimento e autonomia que são indicativos de que a ECE caracterizou-se
como espaço de conhecimento e de vivência para o próprio EM, que permitiu construir não
apenas o conhecimento intelectual, mas modos de o sujeito se relacionar com o conhecimento,
pelo sensível e pelo relacional.
Os educadores mostraram a dimensão formativa do ambiente, destacando a
importância de elementos que atuaram nos processos de conhecimento. E essas categorias
realmente vividas na ECE foram construindo o que é ser Educador Mediador.

Acolhimento
O significado dado a porta aberta é explicitado com ênfase pelos participantes da ECE
pelo fato de vir carregado de simbolismo em relação, não apenas à possibilidade de acesso
permanente a ela, mas também de permanência e constância no diálogo entre as esferas
internas da ECE, bem como entre as instâncias externas que viabilizam as ações educativas,
de forma colaborativa. A entrada, uma porta de vidro, permite enxergar o lado de dentro: um
olho que convida a entrar confiantemente, pois tudo é visível, sem barreiras; é sempre um
convite ao compartilhamento com os repertórios disponibilizados e sujeitos que por ali
circulam:
Porque vc tem um espaço de convivência, um espaço de acolhimento, porque não
deixa de ser um espaço de acolhimento... (EMECE1).
A sala das mídias, de ter esse espaço reservado, acho que é bacana... Porque se
quiser fazer algo mais reservado, fecha a porta, mas não perde o contato porque tem
a transparência do vidro, dizendo que as portas estão abertas (EMECE2).
Na verdade, aqui também sempre tem alguma coisa acontecendo... a porta tá aberta,
isso que quebra também essa... (rigidez) Sempre tem alguma criança de algum
grupo, da comunidade (EMEduC6).

Para os EM, a ECE estar aberta é compreendido tanto na perspectiva física, como na
simbólica. Um dado importante que altera a visão de experiências anteriores nem sempre
favoráveis vividas por eles, quando em contato com ambientes que se denominam como
bibliotecas. Em muitas das experiências relatadas, a porta aberta nem sempre foi sinônimo de
acesso, uma vez que barreiras invisíveis, mas que atuavam efetivamente, impunham
dificuldades ao ingresso num universo culturalmente desconhecido e distante, implicando, em
decorrência, descompassos com as relações dos sujeitos com a informação e o conhecimento.
Nesse ponto, a experiência com a ordem do ambiente também se caracterizou como formação
dos EM para novas possibilidades de se compreender e atuar no dispositivo:
E tem uma „cara‟ diferente, porque você vai numa biblioteca é tudo cinza, com
aquelas estantes de ferro, e aqui já é mais alegre, você vê que tem alguma coisa
compondo, deixa o espaço mais acolhedor... algumas bibliotecas já têm né, mas no
caso daqui, a disposição dos livros é diferente, principalmente, da literatura infantil,
a parte de mídias, que tem essa possibilidade dos grupos virem, agendar um filme ou
qualquer assunto relacionado a projeto (EMEduC7).

Liberdade de usos
A iniciativa de as educadoras definirem a ECE a partir de diferentes categorias,
atribuindo significado ao espaço no contexto de suas práticas profissionais, é ato epistêmico,
criador e que transcende a mera assimilação conceitual.
As educadoras insistiam em reafirmar que a ECE era um “lugar de descobertas...”
(EMEduC4), seguramente para a comunidade atendida e para elas mesmas que ali se
apropriaram de noções, de fazeres e saberes, não ensinados-aprendidos na escola, pelo menos
na perspectiva do ser mediador. Segundo assinalam:
Eu acho assim, que enquanto educadora também, aqui funciona muito como uma
extensão da sala né, às vezes você pensa em fazer alguma atividade, aí você pensa
que tem o espaço da Estação que eu posso utilizar e aí, lá, eu posso agregar mais
alguma coisa pra atividade... Sabe, se você tá montando um planejamento pensando
em alguma atividade, você já fala posso fazer isso na Estação porque eu posso
acrescentar isso, porque o espaço favorece, uma pesquisa com os livros ou de
ilustração, eu posso pensar na mídia (EMEduC6).

Viver a prática da ECE possibilitou aos EM apreender e construir um sentido para esse
próprio fazer que é o conhecimento. Uma das visões sobre o conhecimento é o sentido de
posse, que neste trabalho pode ser entendido como a chave de acesso ao conhecimento, de
produção de atos e palavras como construção criativa e não apenas como consumo de ideias.
Aquele que detém o conhecimento está liberto e é autônomo e poderá traduzir ou reproduzir,
como afirmado:
É vc dar oportunidade do outro tomar posse de algo que será para ele libertador em
algum momento da vida dele. [...] Eu vejo nesse sentido para nós da Educação, dar
posse para que o outro possa descobrir, ser um cidadão e não seguir aquilo que é
imposto de uma forma ou de outra, mas questionar, pera aí, eu não vi isso, eu não
aprendi isso, eu busquei outras coisas, então, vamos debater, vamos, eu acho que é
isso, é posse (EMEduC4).
Eu também acho que conhecimento é liberdade, porque a partir do momento que vc
tem o conhecimento... Vc está liberto. Eu tenho esse conhecimento, então, é por ali
que eu vou caminhando... (EMEduC4).

Os EM aparentavam perceber que para se conhecer é preciso se experimentar e ser
ensinado didaticamente, tendo em vista a episteme (conhecer a razão das coisas):
Eu penso sim que o conhecimento vc precisa de alguém para ensinar... Assim, claro
que a criança vai explorando, ela vai ali, ela vai descobrindo, mas precisa de alguém

para ensinar [...] (Aprende-se) na interação com o outro e com o meio, mas também
precisa de alguém ali (EMEduC1).

A experiência no trabalho com a informação no contexto educativo possibilitou aos
EM conhecer e fazer a distinção entre ordem da informação e a ordem do conhecimento, bem
como evidenciar o sentido do coletivo, indispensável ao ato de conhecer:
[...] o conhecimento pode ser também uma troca de experiência com o outro porque
a partir do momento que eu tenho conhecimento eu posso estar ajudando o outro a
descobrir esse conhecimento (EMEduC2).

As frases dos educadores foram elaborando essas sínteses e, ao mesmo tempo, as
categorias essenciais do conhecimento: conhecimento como posse de matéria simbólica, como
liberdade, como resultados de negociações intrínsecas e extrínsecas aos sujeitos. Todas,
compreensões complexas, mas que nos processos relacionais vão se desvelando, ainda que
por meio de frases coloquiais. Assim como as mãos ao trabalhar, brincar com o barro/argila
descobrem e conhecem sobre a natureza, densidade, texturas, resistências, fragilidades. Mais
que um compêndio de definições, a labuta com a matéria informação pôde revelar aspectos
que não se rendiam às teorias.
Autonomia
O acolhimento ao e a circulação no ambiente articularam-se a outra categoria, delas
decorrentes: o desenvolvimento da autonomia. Foi possível se verificar que a autonomia dos
públicos liga-se à formação dos mediadores que passavam a compreender que, no ambiente
da ECE, a autonomia de circulação e de pensamento eram inerentes ao processo de
conhecimento dialético na sua essência: aprender a noção de autonomia/responsabilidade,
liberdade individual/compromisso coletivo. Essa evidência rompeu com lógicas que
estabeleciam que espaços de biblioteca deveriam ser necessariamente marcados por espécies
de formalidades frente ao ato de conhecer, ou seja, a atitude de silêncio absoluto para o estudo
e a pesquisa:
Eu vejo como um espaço de autonomia e que não fica aquela coisa que nem nas
outras Bibliotecas comuns que fica um lugar, assim, ou vc só pode isso, ou aqui é
um lugar de silêncio, ou agora vc não pode pegar esse livro ou, então, vc tem que
devolver em determinada data ou não, vc está lendo ali e não pode ir para o
computador [...]. É livre, aqui,, né? Para assistir um filme, para percorrer aqui e ver o
que quer sem preocupação (EMEduC5).

As educadoras conheciam as lógicas do ambiente e eram capazes de ensiná-las às
pessoas. Nesse sentido, a formação explícita e sistemática acerca das chaves da ECE se
articulava às aprendizagens tácitas, que aconteciam pela vivência no dispositivo:
E eles têm essa liberdade porque o espaço é apresentado pra eles, no começo do ano.
Então, as educadoras que são da Estação do Conhecimento já fazem essa
apresentação, de como eles vão encontrar o livro, que é pelos números. Tem, ali, o
cartaz que é pelas cores das bolinhas, os livros de pesquisa... Eles sabem o lado que
é... Então, tudo isso é apresentado pra eles, e aí vai construindo a autonomia...eles
conhecem o espaço, né? (EMEduC7).
E tem a parte de autonomia das crianças porque elas conseguem circular aqui com
muita facilidade, então, elas sabem marcar o computador, aquela questão de
responsabilidade também. [...] Deixa a criança sendo ator nesse espaço, porque é
ela que procura o livro, ela que marca o computador, ela que faz perguntas, eu vejo
muito essa parte (EMEduC3) (grifo nosso).

Na ECE, o EM se colocou como alguém que impulsionava o outro a querer conhecêlo e, para tal, não se tratava de um fazer aleatório, mas, um fazer pensado intencionalmente
como parte constitutiva da mediação cultural que pressupunha o desenvolvimento de uma
postura autônoma do sujeito frente ao ato de conhecer. Aos saberes e fazeres do EM se
acrescentaram as formas como ele concebia o sentido de uma atitude autônoma, o modo como
fazia diferentes conexões com as informações que possuía e as que buscava no ambiente da
ECE, demonstrando enorme potencial para impulsionar o agir e a atitude da criança no
ambiente:
É que na verdade, esse é o nosso olhar sobre educação, é o que a gente acredita. É o
que a gente quer estimular neles. Essa autonomia, esse ir e vir, essa
responsabilidade, então, tudo isso surge desse nosso olhar... Do que a gente acredita
como educação (EMECE2).

Ter autonomia e liberdade e sentir-se bem foram aspectos levantados pelos
entrevistados, como parte do que aquele ambiente informacional permitiu desenvolver no
sujeito e diziam respeito à formação dos EM para o entendimento da importância daqueles
públicos em quererem construir uma gestualidade no ambiente informacional, uma vez que
eles não traziam isso implicitamente. Nesses termos, a configuração do espaço viabilizou a
percepção de que a autonomia não atrapalhava nem danificava o ambiente, ao contrário,
contribuía para os processos de aprendizagem e apropriação da ordem simbólica.

6.4 ECE E A ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO: POR QUE É ASSIM?
Para que os EM pudessem se apropriar da matéria com a qual trabalhariam, a
informação, fez-se necessário uma articulação com profissionais bibliotecários que
compunham o Sistema Einstein Integrado de Bibliotecas (SEIB), a fim de se reorganizar o
sistema documentário de acordo com as novas concepções daquele ambiente informacional.
O SEIB é um sistema implantado para a gestão das quatro Bibliotecas do Hospital
Albert Einstein, que disponibiliza um software específico para gerenciamento da base de
dados para o campo da saúde. O uso desse mesmo software para o controle e gestão
bibliográfica na ECE possibilitou avanços na inclusão de tecnologias de tratamento
informacional e trouxe, por outro lado, desafios em razão das peculiaridades e finalidades que
distinguem os dois dispositivos.
Uma aproximação entre áreas tais como Educação e Biblioteconomia e seus saberes,
campos disciplinares e fragmentados que, por si só, não dariam conta de responder às
demandas práticas e conceituais de organização e funcionamento de uma biblioteca sem
mediações específicas, trouxe, a partir do paradigma da apropriação cultural, desafios na
construção do novo programa informativo-cultural.
As dificuldades para o entendimento de que no âmbito de um dispositivo cultural de
caráter educativo (ECE), não se tratava apenas de se aplicarem normas universais de
classificação e de catalogação aos itens do acervo foram enfrentadas por meio de discussões
que implicaram os EM e a Coordenação do Núcleo Educação do PECP que, amparados pelas
discussões e aproximações com a Universidade, tomaram tal oportunidade como forma de
consolidar o novo projeto, fortalecendo-o por meio do trabalho colaborativo.
Fazia-se necessário, portanto, que as equipes compreendessem que, no caso da ECE,
não se tratava apenas de facilitar a localização, o acesso e a recuperação dos livros, mas sim
de se abrir os caminhos ao entendimento, por parte dos educadores, das crianças e dos
adolescentes, do complexo mecanismo da ordem informacional que inscreve a Informação em
códigos (para a grande maioria, criptografias), cujas decifrações exigem uso de linguagens
apropriadas aos contextos a que se destinam:
Acho que informação faz parte do processo. De como a gente apresenta né? Porque
assim, informação pode ser eles vieram pra cá e conheceram esse espaço, e a gente
fala como que é a forma de organizar, deles explorarem, isso pra mim é informação.
Aí eles começam a ter compreensão do espaço, o que é esse espaço, pra que serve,
isso já é uma informação pra eles. E a gente vive nesse processo de explorar o

espaço, conhecer, andar pelos próprios espaços, isso pra mim é informação
(EMEduC8).

A essa demanda de organização da ECE corresponderam disputas entre as áreas, que
foram, no entanto, superadas na busca pela integração, aproximando e unindo saberes e
fazeres (encontros para treinamento, reuniões entre as equipes e a Universidade, participação
dos bibliotecários do SEIB nas ações culturais da Semana Cultural das Bibliotecas de
Paraisópolis, no PECP). Quando foi possível integrar? O que separa ou integra processos?
Essas perguntas foram disparadores para se pensar aquela relação e, atualmente, viabilizam a
convivência de usos do sistema, apesar das diferenças entre as aplicações em cada um dos
segmentos envolvidos e dos recursos (sobretudo humanos) que demandam.
Os protagonistas dessa negociação resolveram que todo o tratamento técnico da obra
seria tarefa do bibliotecário, por ser considerado uma demanda local, informada pelos EM da
ECE, quando da finalização do processo. Nesse sentido, etiquetagem e organização das obras
o espaço eram tarefas realizadas pela equipe de profissionais da ECE, a saber: EM e
Voluntários.
Assim, o trabalho da equipe de educadores se iniciou quando o livro chegou em suas
mãos e houve autonomia para a organização física do acervo documentário da ECE, com base
no princípio do livre acesso a todas as fontes documentárias e informacionais disponíveis no
ambiente, bem como o uso autônomo por parte de todos.
A partir do conhecimento sobre as implicações do sistema de organização do acervo
no projeto educativo da ECE, o qual conferiu legitimidade às reivindicações contra a
padronização do uso do software, foram propostos e bem recebidos treinamentos que
aconteceram (e acontecem) de forma periódica com o apoio dos bibliotecários do Einstein. De
maneira semelhante, estes profissionais se incumbem da inserção do acervo na base de dados,
respeitados os princípios definidos pelo projeto documentário da ECE, bem como as ações
educativas previstas para o acervo. Portanto, se as ações são partilhadas entre os profissionais,
são, contudo, religadas a partir do objetivo comum de se preparar o espaço de modo adequado
para que os participantes encontrem as condições indispensáveis à experiência informacional
significativa que lhes permita apropriarem-se da ordem dinâmica de uma biblioteca forum.
Entendia-se, assim, que naquela vivência, dadas as características desse projeto
sociocultural, os sujeitos precisariam ser incluídos em um circuito informacional, de modo a
aprender a navegar pelos dispositivos informacionais. Consequentemente, apropriar-se da
ECE era um modo privilegiado de apropriar-se das lógicas que orientam os dispositivos

informacionais (como as bibliotecas) em geral e da ordem que preside a informação e o
conhecimento:
Teve um dia que teve uma pessoa que veio aqui, ela queria um livro sobre educação
aí eu falei pra ela: dá uma olhada na prateleira, vê se tem o que você quer, só que se
a pessoa não tem essa informação prévia, esse repertório, foi o que eu percebi
que aconteceu né, que aí depois eu fui dar uma ajuda, é difícil, é como jogar a
pessoa lá no mar e dizer assim “vai nadar” Então, assim, buscar informação,
você tem que ter, assim, um embasamento, ou da sua própria vida, do que você já
teve, ou a gente preparar, né e dar isso pros meninos. Vamos aprender a ler esse
cartaz, ler essas bolinhas (EMECE2) (grifo nosso).

A percepção de que conhecer as linguagens e lógicas da organização é categoria
essencial do mediador cultural constituiu pano significativo nas relações dos educadores com
o ambiente informacional educativo.
6.4.1 ECE: o lugar da formação
Na possibilidade de elaboração de um projeto pelo encontro da Informação com a
Educação, foram necessários ensaios e deslocamentos para se pensarem outros modos de
trabalho com práticas informacionais educativas. Fazia-se relevante um mergulho mais
profundo naquela área que se apresentava de maneira complexa, dada a sua relevância e
abrangência. Era preciso entendê-la para, muitas vezes, traduzi-la para as conversas com a
equipe.
Logo que a ECE foi implantada, os EM se encontravam debruçados sobre a
implementação de uma prática de pesquisa para as crianças e adolescentes da EduC. Naquele
momento, buscava-se uma metodologia que não reproduzisse a didática escolar, por meio da
qual os sujeitos pudessem se vincular com o conhecimento pela descoberta e curiosidade que
movem o ato de aprender (algo não alcançável até então).
Alguns estudos para se conhecerem propostas existentes em escolas inovadoras e
democráticas colocaram esta pesquisadora em contato com o roteiro de estudo da Escola da
Ponte, em Portugal, e a abordagem educativa da EMEF Desembargador Amorim Lima41,
bairro Butantã, zona Oeste de São Paulo, os quais foram os disparadores para a equipe
pudesse construir a proposta da metodologia de pesquisa Plano de Pesquisa Individual. Por
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ocasião da implantação da ECE, aquelas práticas foram revisitadas e redefinidas a partir das
novas concepções.
Entende-se que o marco inicial para o trabalho de formação permanente com a equipe
se deu na possibilidade de encontros recorrentes para a construção dessa metodologia de
pesquisa. Após os encontros de formação, durante os anos 2010 e 2011, a equipe assumiu a
tarefa de construir um espaço de reflexão no contexto da elaboração das práticas a partir dos
referenciais do curso de Mediação Cultural e da experiência dos educadores no contexto de
trabalho, constituindo-se, assim, um campo de investigação sobre as práticas que articulassem
as relações entre os sujeitos e o dispositivo.
Nesse sentido, por se compreender o fazer educativo como ato político que extrapola a
dimensão do tecnicismo, fez-se necessária uma articulação com a equipe gestora do PECP. O
diálogo, nem sempre fácil, teve vistas à busca para a consolidação de um espaço da formação
permanente dentro da instituição, o que era inexistente até então: espaço semanal para os
encontros com a equipe, com horas de trabalho para reuniões, supervisões, discussões com
equipe multiprofissional, apoiados em uma concepção para além do didático-pedagógico.
A seguir, duas práticas iniciais de formação da equipe que foram deflagradoras do
movimento de formação na perspectiva da ECE.
6.4.2 Aprender a se informar e a conhecer
A implantação da Metodologia de Pesquisa – Plano de Pesquisa Individual (Anexo
5), encontra-se descrita no artigo42 publicado por esta pesquisadora em 2015, em que se
discute o papel do educador como protagonista cultural e a vinculação dos sujeitos com atos
afirmativos e criativos, a partir do trabalho com a aprendizagem de se informar por meio da
elaboração de pesquisa (não escolar).
A atividade para a elaboração desse Plano de Pesquisa Individual se iniciava pela
escolha, por parte das crianças e adolescentes da EduC, de um tema ou uma curiosidade a ser
desvelada. O processo incluía diferentes aprendizagens, tais como a elaboração de perguntas
que traduzam o objeto de interesse, em termos passíveis de serem reconhecidos pelo sistema.
Tal operação, bastante complexa, representava enorme pano na formação do EM, uma vez
que se tratava de se construir um novo sentido para as buscas, associando-se o desejo dos
sujeitos e resistências inerentes à ordem do dispositivo.
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Apropriar-se de tal passagem é norteador ao acesso às diferentes fontes (físicas e
plataformas virtuais). Os saberes e fazeres que envolvem o contexto da ECE permitiram ao
EM colocar-se naquela relação com as crianças e adolescentes como alguém que
ressignificava o ato de aprender a conhecer, responsabilizando-se por aproximar duas esferas
correlatas: a Informação e a Educação, a partir de diferentes textos e recursos (informativos,
ficcionais e documentais). Os EM e voluntários eram figuras centrais desse processo por
aproximarem e criarem situações favoráveis para que os sujeitos se aproximem dos diferentes
dispositivos presentes no ambiente da ECE.
A dinâmica do processo, colocando os sujeitos em relação direta com as informações
dentro do complexo quadro que as envolve, por serem amparados e ancorados pelos EM,
mostraram a força mobilizadora da pesquisa, quando construída de forma significativa. Quase
que em decorrência natural, o resultado do processo expressava-se por meio da apresentação
de trabalhos compartilhados com a comunidade. Por esse motivo, os sujeitos elaboram
produtos, entendidos aqui, como obras, como parte de um longo processo de encontro com as
artes e a criação, as quais foram expostas na exposição intitulada Compartilhando Nossas
Descobertas, organizada no contexto da ECE e dependências da instituição.
Figura 8 – Convite da exposição Compartilhando Nossas Descobertas

Fonte: Acervo PECP

Figura 9 – Exposição Compartilhando Nossas Descobertas, nas dependências do PECP

Fonte – Acervo PECP

A percepção da importância do processo e a concepção de formação aberta, implícita
na ECE, levaram o grupo a propor a implantação de outra prática denominada Oficina
Aprender a Pesquisar (Anexo 6). Por meio de encontros semanais e sistemáticos, os
participantes eram iniciados no processo de pesquisa na ECE: o tempo para conhecer que
antecede o fazer; processos de aprendizagem de saberes informacionais e a noção de lúdico,
implicados no ato de conhecer (PASSOS, 2013).
A primeira proposta para essa oficina foi pensada para o trabalho com todos os
participantes que ingressavam a cada ano na EduC. As demandas do contexto e os conflitos,
principalmente pela dificuldade em gerenciar aquelas oficinas no rol de outras oferecidas aos
grupos (horários incompatíveis, desistência por querer participar de outra oficina oferecida
pelo PECP), foram integradas, pautando as mudanças que se seguiram: era necessária a
compreensão de que se aprende a fazer pesquisa em um processo contínuo de elaborações e
reelaborações entre o sujeito e seus saberes.
A partir dessa compreensão, a oficina transformou-se em uma atividade permanente a
ser desenvolvida ao longo de um ano com os grupos de seis a oito anos de idade, uma vez que
todos os participantes ao entrarem na EduC aprendem a fazer pesquisa e, quando migram para
outros grupos (turmas de 9 a 14 anos), desenvolvem o Plano de Pesquisa Individual.
Diante dessas práticas, entendia-se que todos os sujeitos, educadores e os participantes
da EduC, precisavam ser formados para conhecer a informação e entender suas lógicas e
fluxos na vivência com o dispositivo ECE, conteúdos muitas vezes novos para uma equipe
formada por pedagogos:
A ECE foi montada e eu cheguei e a gente foi construindo um trabalho, foi
entendendo cada vez mais aquele espaço [...] A gente vem com a nossa bagagem já,
mas, aqui a gente teve cursos, e acho que o principal foi o da Ivete 43, mas foi o
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trabalho que ela fez de pesquisa, de trabalhar com a Informação na EduC [...] para
entender como funciona aquele espaço. Conversas, né, para entender como as
informações estão ali e como se trabalha com elas; como trabalhar com o banner,
como trabalhar com a numeração, com a classificação. E acho que a gente foi
semeando depois, semeando, não, foi jogando depois, trabalhando, aprimorando. Ela
que semeou, na verdade (EMECE1).

Para os EM, o caminho de construção das práticas foi sendo alimentado pela
possibilidade de reflexão no contexto e nas trocas estabelecidas entre os pares, evidenciandose que os saberes e fazeres se constroem porque os sujeitos problematizam o seu fazer e se
interrogam pelo encontro e articulação entre saberes complementares, saberes teóricos e
saberes da ação:
E muito das coisas que a gente aprendeu naquele curso 44, que a gente fez, eu vi que,
dependendo do grupo que eu estava naquele momento, eu tive que mudar algumas
estratégias, inserir outras perguntas, fazer outras atividades, para que contemplasse o
que eu tinha que passar para as crianças. (...) muito rico para a gente ter mesmo
essa bagagem, mas a vivência, a gente teve que ir atrás. E, aí, a gente trocava
com as outras meninas (EMEduC1) (grifo nosso).

A natureza da formação dos EM, incluindo saberes epistêmicos em torno da natureza e
caráter da informação, possibilitou a articulação das práticas em diferentes perspectivas. Não
apenas transformando atividades de forma a que pudessem tornar-se mais eficazes, mas,
sobretudo, mobilizando os próprios EM face a constatação do problema implicado,
envolvendo informação, educação e conhecimento:
[...] com a estruturação da Estação do Conhecimento, um novo olhar, e aí a gente
montar junto o instrumento, né, a EMECE2 lembra e a EM8, e aí, construir junto, e
isso pra gente já é uma experiência de como fazer esse trabalho, né? E quando a
gente vai passar pros meninos, a gente sabe também de onde surgiu, como que
foi feito, qual a importância daquele trabalho (EMEduC6) (grifo nosso).

Nesse sentido, a informação e o ato de se informar foram compreendidos como
formativos, pela experiência dos EM em terreno. Eles também sabiam que a informação
implica ordem, que precisa ser ensinada, como parte do processo formativo das crianças e
adolescentes, e que eles próprios tiveram que aprender para incluir como aprendizagem para
esses públicos:
Então, assim, lembrando desse curso (Mediação Cultural), ela (pesquisadora
Bibliotecária) ajudou a gente a aguçar mais o olhar em relação a essa busca de
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informação porque nos livros a gente já fazia isso; a gente ia lá na enciclopédia.
Agora, no computador, eu nunca nem tinha pensado [...] Sempre quando a gente vai
fazer a pesquisa com as crianças, a gente sempre coloca primeiro a busca de
informações nos livros. Então, assim, saber selecionar o livro lá, a bolinha branca,
que tem um ponto de interrogação. Então, a gente também teve que se apropriar
desse instrumento, saber onde está localizado [o livro] (EMEduC1).

Havia a compreensão que a singularização é essencial para apoiar esses meninos e
meninas que, ao mesmo tempo, vêm como uma ideia de pesquisa já introjetada, de busca de
resposta. São dois movimentos: assimilar (as lógicas) e se apropriar da cultura escrita, da
cultura da busca e construção de conhecimento, de conteúdos que, via de regra, lhes escapam:
O projeto de pesquisa eles dizem que sabem já “Ah, eu já sei”. Mas, vc vai pedir
para eles traduzirem um texto, tirarem a informação de um texto, eles não
conseguem; sabem copiar. Eles já sabem o que é pesquisa, mas eles não conseguem
desenvolver uma pesquisa boa, porque não têm uma prática de como fazer uma
pesquisa adequada. Então, é na pesquisa inteira que a gente vai mostrando os
caminhos (EMEduC7).
Assim, dentro das etapas da pesquisa, tem a busca, a seleção e a compreensão
também, que a gente foi trabalhando aos poucos com as crianças, que era o que
entendeu. E a gente sempre como mediador, educadoras como mediadoras para
ajudar nessa busca (EMEduC1) (grifo nosso).
O meu objetivo não é a informação em si, é como eles buscam essa informação,
acho que é mais o processo do que o resultado, assim, no final, ah, eu me informei,
eu consegui localizar aquela informação. [..] Não, a gente precisa pesquisar. Eles
têm muito essa imagem de que a educadora está no centro e sabe tudo e vai me dar
todas as respostas (EMEduC3).

Vê-se que os EM compreenderam que, na apropriação dos percursos e dos processos,
entram os saberes de senso comum e os saberes especializados. Tratava-se de uma busca que
reunisse saberes procedimentais, mas também epistêmicos que deveriam se articular às
especificidades dos diferentes contextos, condição ao ato de conhecer:
E, aí, vc percebe... „Eu já sei pesquisar!‟. Mas, a que eles aprenderam é diferente da
nossa, porque a nossa é mais na prática... Pesquisar através de livros, computador; é
mais em campo. A gente já vai atrás das informações, andando pelos lugares. Vai
atrás de tal pesquisa, no caso, e, aí, é no final que eles veem a diferença da pesquisa
que eles sabiam e da pesquisa que eles agora sabem (EMEduC10).

Algumas das falas foram reveladoras do quanto aquele processo se mostrou
fundamentado na busca da apropriação da informação e não no uso da informação como
insumo, por considerar a implicação de um sentido, pois atribuir sentido é a possibilidade de o
sujeito ter a sua experiência formativa ressignificada:

E, no final, vc colhe os frutos. E foi naquele dia quando a gente foi para a ECE e
eles falaram super apropriados [...] Então, vc vê as crianças fazendo perguntas.
Tinha um grupo dos pesquisadores da USP (encontro com alunos do Programa de
Pós-graduação da USP) e algumas crianças foram convidadas para bater um papo,
para apresentar os trabalhos. [...] E, aí, nesse encontro foi super legal que a gente
pensou que esse bate papo que seriam mais perguntas dos pesquisadores da USP
para eles, primeiro porque não tinha nenhum roteiro também deles pro pessoal da
USP e foi ao contrário, eles foram questionar os pesquisadores. E o R. (12 anos) tem
uma fala muito bonita para uma das pesquisadoras. Ele olha para ela e fala “Como
foi, o que vc sentiu quando entrou aqui?” Ela, a princípio, não conseguiu responder,
né, então, assim, vc vê como eles estão se colocando e isso acho que é nosso
diferencial do trabalho (EMEduC3).

Essa fala do EM mostra como a formação que considera a sensibilidade como
categoria da formação permitiram aos sujeitos reconhecerem elementos significativos para a
validação dentro da dinâmica do processo.
Compreende-se que as aprendizagens de saberes informacionais e a própria
experiência de aprender a se informar mostraram-se desencadeadoras de mudanças de
atitudes e que aqui serão lidas e compreendidas como mudanças de sentidos frente ao ato de
se informar. É a construção de uma identidade de pesquisador-criança que transfere a atitude
de pergunta/busca para outros contextos e vê nas pessoas uma possível fonte de informação.
Pode-se constatar que tal mudança se deu por se considerar o contato com a
diversidade de informação, o acesso a diferentes dispositivos, quer físico quer virtual, e este,
em específico, que precisou ser aprendido (e apreendido) tanto pelos EM como pelos
participantes. Tratou-se de processo acompanhado, mediado, desenvolvido de modo
gradativo, passo a passo, respeitando-se as dinâmicas das aprendizagens dos saberes
procedimentais e atitudinais, as quais são objetivadas nas reformulações permanentes nos
planejamentos de pesquisa, valorizando-se o papel de sujeito, aprendiz por meio do diálogo
com o outro que requalifica o seu lugar e lhe dá protagonismo (saber fazer perguntas
relevantes para além do conteúdo), associados a um ambiente informacional, cujas práticas e
os atos de aprender e conhecer possam também ser lúdicos quando se joga o jogo do
conhecimento (PASSOS, 2013), foram apropriações possíveis quando os EM mergulharam no
contexto, extraindo deles o sentido humano do seu fazer:
Eu acho que era desmistificar que é chato, que é chato estar ali, que é chato
Biblioteca, que é chato ler, que é chato pesquisar, porque tinha muito essa fala, logo
de início, quando a criança chega. Então, quando a gente desmistificava tudo isso e
conseguia, a gente colocava tudo de cabeça para baixo, fazia o trabalho e
apresentava da forma como a gente organizou, né, sempre pensando ludicamente,
para não se tornar uma coisa muito repetitiva, muito chata. Então, quando a gente
via aquele olhar de curiosidade e, quando, realmente, eles completavam todas as

fases da pesquisa e vinham com o sorriso no rosto, era para a gente, o melhor! (ExML1).

Um jogo que se mostra, por vezes, misterioso, camuflado e que é preciso desvelar não
o seu conteúdo, mas, sim, seus sentidos. Para Perrotti e Pieruccini (2016), a informação não
revela, apenas. Ela esconde, ela é metáfora. Quem constrói a mensagem é o leitor quando o
ato de ler não se traduz, apenas, em um procedimento para decifrar códigos:
Então, tem essa coisa concreta, que eu quero mesmo saber e tem aquilo que fica nas
entrelinhas e que a gente tem que... (descobrir). Até o próprio silêncio (das crianças)
(EMEduC9).

Não obstante, se trabalhar com a informação se apresenta como um processo que
precisa ser desvelado pelo EM, invertendo caminhos, ajustando rotas para que os sujeitos
encontrem outros sentidos, o conflito e a resistência podem se apresentar como entraves a
esse processo:
Mesma coisa o processo de pesquisa, têm uns que nem se envolveram muito por
conta disso, porque tem a dificuldade da leitura e escrita e, às vezes, o assunto tá tão
distante pra eles, a compreensão pra eles tá tão distante que eles não conseguem se
envolver tanto. Então, precisa mesmo ter esse olhar, acho que também tem essa
questão do próprio processo e a gente vai fazendo as coisas devagar pra eles irem se
percebendo (EMEduC8).

Ir chegando aos poucos. É como se tivesse que pedir licença para desvelar os
caminhos do conhecimento. Esse lugar me pertence? Eu não o reconheço! Uma pergunta e
uma possível resposta. Um caminho frente ao conhecimento que precisa ser desvendado,
desmistificado para que assim se revele. É o lugar do sujeito do conhecimento que precisa ser
reconstruído. E a prática nesse dispositivo cultural vai assim se apresentando e afirmando a
sua instância como forum, espaço mediado pelo diálogo cultural e que pede um agir com o
outro e o próprio dispositivo:
Então, não é igual pra todo grupo [...] conversei várias vezes, tipo, “Ah, o grupo não
tá aderindo essa proposta, vamos pensar de outra forma?” [..] mas o pouco que eu
vivenciei eu acho que é fundamental pra que quebre essa resistência, porque a
resistência que eu vejo inicial, em se fazer a pesquisa, em vir pra cá [na ECE], é que
a gente tá num meio que se resolve tudo pelo computador. Então, por que que eu
vou pegar um livro? (EMEduC6).

Uma resistência que pode aparecer frente à complexidade que é o aprender a se
informar para conhecer. E ao EM uma tarefa: encontrar maneiras de começar de outras

formas, para que o sujeito pudesse conhecer como a informação se apresentava naquele
espaço, como circulava e que caminhos eram possíveis para se chegar até o conhecimento.
Entende-se, portanto, que a formação do mediador só faz sentido se for ligada a algo
que transforma as pessoas – o conhecimento, sendo que o conhecimento é criação. Sentir-se
como parte constitutiva desse processo significa formar sujeitos EM e não instrutores de uso
da ECE. E, nesse sentido, informação neste trabalho é compreendida como condição de
criação, de possibilitar o pensar:
Então, é isso, vai desdobrando o uso da informação e eles vão se apropriando né,
disso, dessas ferramentas, para saber, para usar, para si, para a vida... Ou surgiu uma
questão no ambiente ali, uma questão sobre droga ou um assunto muito mais
polêmico e a gente conseguia também fazer um trabalho maior e eles conseguiam
assimilar, mas também acho que se apropriar e levar (Ex-ML1).
Acho que é assim, em um primeiro momento, a gente construiu um trabalho para
informar, mas como desdobramento do trabalho, muitos levam para o lado do criar.
Acho que a gente parte de um ponto que é informar para conhecer e depois parte que
é criar e se envolver de outras formas. Vendo assim, eu entendo que é um processo.
Acho que é nesse trabalho individualizado mesmo, que a gente faz. Acho que muitos
chegam nessa parte do criar e pegar essa informação e começar a criar e ver essas
outras possibilidades e muitos não chegam (EMEduC6).

Diante dessas evidências, é possível se afirmar que o lugar em que os EM se
colocaram frente à informação foi como alguém que vai decifrar enigmas, é o não dito, é o
que está implícito nas atitudes dos sujeitos aprendizes, é o que chega como interesse, como
curiosidade e que precisa ser decifrado, organizado e compreendido para que possa ser
transformado em atos significativos.
E, nesse sentido, compreendo que trazer o relato de D., considerando a maneira como
essa adolescente se relacionou com a aprendizagem para a elaboração das pesquisas é a
possibilidade de compartilhar a significação de uma vida pelo sentido que construiu na
experiência com o outro e no dispositivo ECE.
Recordando-se de D. e de seu desejo de ser aceita e enxergada: grandes privações na
infância, contexto familiar de violência e uma vida com poucos recursos e afetos a levaram
para um modo de vida com poucas possibilidades de ser compreendida. Diante de um
diagnóstico de rebaixamento cognitivo, ter se alfabetizado foi a maior conquista, e frequentar
a escola e não desistir parecia ser a sua superação, ou melhor, na sua pouca compreensão
sobre o papel da escola uma certeza ela tinha: aquele lugar era seu por direito. Frequentava as
aulas, trazias as lições (escritas muitas vezes de maneiras incompreensíveis) e não se
afugentava diante dos desafios das matérias. E quando foi transferida para uma escola fora da

comunidade, caminhava por horas para chegar. Chegou ao EM, e aquele lugar foi ficando
mais difícil e distante. Olhar para D. é entender a superação na sua essência. Dos 7 aos 17
anos, ela frequentou o PECP, e a adolescência lhe trouxe novos desafios. Uma menina em um
corpo de mulher; mais uma menina vítima da exploração sexual? Até quando?
Os cuidados com a sua saúde trouxeram a D. outros desejos: “Eu vou ser enfermeira!”.
Ela elaborava seus planos de pesquisa individual com temáticas voltadas para o ser mulher e
tinha sempre muitas perguntas. Queria realizar todas as atividades como os demais e se
negava diante da diferença ou a possibilidade de se perceber como diferente:
A primeira pesquisa dela foi sobre o jogador do São Paulo, saber se ele tinha
namorada, sabe, essas perguntas bem (pontuais). E, quando ela passou para a
segunda pesquisa, para um outro momento, ela já queria saber sobre não sei se era
Menstruação, mas era uma coisa mais profunda e que ela estava curiosa e acho que
ali houve uma mudança e ela percebeu porque a pesquisa era importante e ela
poderia pegar um assunto que tem curiosidade, se aprofundar e aprender (Ex-ML1).

D. via sua mãe limitada na possibilidade de escrever cartas ao filho que estava privado
de liberdade, mas ela já conseguia se mostrar ao mundo, agora também, pelas palavras:
Tem uma coisa um pouco geral mas, que eu vejo que foi esse trabalho de mediação,
pensando em educador enquanto sala de aula e mediador de espaço da ECE e tudo
mais, eu fico pensando algumas coisas. D. aprendeu a escrever, e não aprendeu a
escrever na escola, é triste! Então, quando a gente pensa que é uma adolescente que
ficou muito tempo aqui na EduC, e que a EduC explora os diversos espaços do
Programa, está nas Artes, está fazendo todos os trabalhos em sala, onde são
trabalhadas todas as linguagens, né? Então, sei lá, não consigo nem imaginar, né,
quantas mil linguagens foram necessárias trabalhar com a D e, hoje ela sabe mil
coisas (Ex-ML2).

A clareza de que se reveste a fala da EM evidencia a apropriação do conceito de
pesquisa como elemento das interfaces conhecimento-vida, que coloca sob novos termos os
objetivos e fazeres dos dispositivos culturais e de seus mediadores.
6.4.3 Aprender a Biblioteca: saberes e fazeres sobre os dispositivos
Conhecer e se apropriar das lógicas de organização do conhecimento em um ambiente
como a biblioteca se apresenta, ainda, como uma tarefa desafiadora para os EM. Traduzir em
linguagem educativo-cultural foi o caminho que aproximou e integrou os campos da
Informação e Educação.

A proposta Aprender a Biblioteca (Anexo 7) surge, em 2016, como desdobramento de
outras ações para o reconhecimento do ambiente e suas linguagens informacionais e vêm
sendo pensadas para o momento do acolhimento das crianças e adolescentes no ambiente,
cuja intenção é a articulação entre o conhecimento do dispositivo, as lógicas de organização
dos setores informacionais e o desenvolvimento autônomo na busca às informações no acervo
físico e digital. Essa prática, um dos eixos do trabalho das EM ao longo do ano, que se deu
por meio dos encontros semanais, significa fornecer chaves para se penetrar em mais de 2000
anos de história das bibliotecas. Esse trabalho antecede e se amplia para a visita a outras
bibliotecas da comunidade e da cidade de São Paulo, como forma de cidadania cultural.
Essa ação foi uma tentativa de se organizar em um núcleo comum as propostas
articuladas em torno da questão da aprendizagem dos setores informacionais. Caires (2014)45
faz destaque a um trabalho colaborativo com a equipe, em um processo dialógico, cuja
intenção foi criar uma ferramenta educativo-cultural – Jogo do Tabuleiro – para que as
educadoras pudessem traduzir a Classificação Decimal de Dewey (CDD), tarefa até então
complexa a aquela equipe de EM.
Figura 10 - Jogo do Tabuleiro

Fonte – Acervo PECP

A construção dos materiais inclui-se no quadro das mediações pedagógicas
indispensáveis aos processos procedimentais para aprender a usar a informação. A sequência
de atividades se pautou em uma ideia de incluir os sujeitos em processos que vão além de
decifrar os códigos, mas que também os capacitem a lê-los. Tal opção demandou mediações
educativas explícitas, voltadas ao conhecimento da linguagem do dispositivo em dimensão
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CAIRES, F. M. Biblioteca na educação: práticas colaborativas e apropriação cultural. São Paulo: 2014.
Dissertação de Mestrado. ECA/USP. “O jogo de tabuleiro foi elaborado em colaboração com as educadoras, a
partir de um processo de compartilhamento de informações técnicas, visando oferecer formação básica sobre o
sistema de classificação adotado. O procedimento ajudou a melhorar a compreensão da estrutura da CDD pelas
educadoras, cujo domínio era apenas restrito (ou inexistente), permitindo-lhes participação coletiva na produção
do jogo, que previa a escolha e atribuição de figuras a cada classe decimal de 001 a 900” (CAIRES, 2014, p. 95).

epistêmica, suas razões e lógicas, enfim, sua ordem, o que difere de perspectivas de apenas
aprender a operar o dispositivo, usá-lo de modo eficiente e eficaz.
A compreensão das lógicas das linguagens informacionais projetou a equipe em um
caminho de construção de um percurso frente às indagações que iam sendo apresentadas:
Para que essa informação? Por que a área do conhecimento? O que é esse tema? Onde a
gente classifica? Foram interrogações que se inscreveram na ordem do conhecimento,
evidenciando o lugar dos EM nesse processo de trabalho com a informação. Tratava-se,
todavia, de um terreno cheio de incertezas, tendo em vista a formação inicial, e um objeto, a
informação, a ser compreendido:
Com o tempo a gente foi criando parcerias e entendendo aquele trabalho e fazendo
projetos em cima daquele trabalho [...] Por exemplo, hoje a gente tem um resultado,
o trabalho do Aprender a Biblioteca que faz como entender aquele espaço, como que
funciona esse espaço, como eu trabalho nesse espaço, como eu busco a informação
nesse espaço e como que eu, entendo esse espaço [...] Por exemplo, o Aprendendo a
Biblioteca (AB) acho que é o reflexo de 7 anos pensados; o que essas crianças veem
buscar aqui, o que é importante que elas saibam aqui na Biblioteca e acho que
nasceu aí o AB, de muito trabalho, de muitas experiências e acho que é um pouco do
mediador que vai também pensando esses trabalhos (EMECE1).
Acho que também vinha que bastante educadoras questionavam aquela parte da
pesquisa, da Área do Conhecimento, sempre pegava a gente ali... Os trabalhos foram
pensados a partir disso também... (a criança) classificar seu próprio tema e entender
também para que elas estão utilizando essa informação... Eu acho que começou daí
esses questionamentos, né? As dificuldades das crianças também ... Que era uma
fragilidade do trabalho, né, que era a área do conhecimento e que a gente precisava
intensificar... (EMECE2).

É possível se evidenciar que, para se conhecer a informação (aspecto que implica
diretamente o conhecimento), faz-se necessário um percurso de aprendizagem na vivência
com o dispositivo. Conhecer e reconhecer suas lógicas e linguagens passa também por
compreender as demandas dos sujeitos que frequentam o ambiente, resistências e dificuldades
que estão aí colocadas. É sabido dos limites existentes no trabalho com ambientes de leitura
na comunidade (uma única biblioteca pública – CEU Paraisópolis, uma Comunitária e três,
incluindo-se a ECE que são projetos de empresas privadas e abertas aos moradores). Isso leva
a compreensão de que os sujeitos que ali chegam foram ou estão excluídos dos circuitos
informacionais, muitas vezes marcados pela ausência ou ineficiência desses serviços ou,
ainda, com propósitos que se limitam a oferecer livros e informações:
[...] porque é isso, na Biblioteca da escola, as crianças relatavam bastante que não
tinham esse apoio, essa ajuda, né? Eles iam, eles mesmos tinham que procurar o
livro. E quando eles chegavam com um problema e a gente trazia um livro mais

autoexplicativo e para a idade, então, aí eles voltavam e tinham vontade de voltar.
Então, tinha essa importância não de uma coisa ruim, uma lição chata. Então,
quando a gente fazia esse trabalho bem bacana eles voltavam, e voltavam e virava
uma rotina para eles (Ex-ML1).

As aprendizagens vão além do conhecimento do ECE, buscando-se alargar o trânsito
dos públicos nos circuitos culturais locais e da cidade àquilo que, desde o início, lhes é
retirado, dado que os circuitos familiares e ou escolares tradicionais também não lhes
fornecem. Opera-se, portanto, uma ruptura no círculo vicioso possibilitado pelos EM que, por
meio da apropriação de novos saberes e pela valoração de sua experiência, torna-se possível:
E a primeira experiência foi com a Fernanda, na Biblioteca São Paulo, e, depois, a
gente foi para o Villa Lobos (Biblioteca) e, neste ano, que formatou para que todos
os grupos fossem vivenciar outras as Bibliotecas, sendo que uma daqui e outra fora.
E a gente foi com o meu grupo EMECE1, que a gente visitou primeiro o Pró (ONG
Pró-Saber na Comunidade) e depois foi para o Villa Lobos. [...] Como ele está
classificado e organizado naquele espaço, só que quando eles saem daqui, saem
dessa Biblioteca, da nossa ECE e eles vão para outras, eles se deparam com essas
mesmas informações e ela pode estar organizada de forma diferenciada (EMEduC3).

6.5 ECE E A REDE INTERNA: PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PROJETO
SOCIOCULTURAL
Pode-se compreender que os EM foram formados para atuarem no dispositivo ECE a
partir de uma modalidade de rede e que, como ressaltado anteriormente, o fato de ser porta de
entrada é o que vai permitir participar de uma rede de encaminhamento interno no PECP, ao
receber crianças encaminhadas por diferentes profissionais e encaminhar o público atendido
para outros programas ou profissionais. Tal característica evidencia a natureza de um serviço
que surge integrado às ações socioeducativas e de saúde na instituição e tem, pela natureza do
papel do profissional do espaço – ser mediador –, um olhar diferenciado para as situações de
vulnerabilidade sociais, que marcam o contexto do território:
Porque eu enxergo tantas crianças que passaram por aqui e, a porta está bem aqui de
entrada, do lado. Então, muitas crianças passaram aqui e foram enxergadas, foram
vistas e acabaram indo para a Educação, frequentar outros espaços e a gente
começou a ver essas crianças, entrar em contato com o Serviço Social e, então, elas
foram acolhidas, enxergadas aqui e eu entendo isso. Ela [a ECE] é porta de entrada
para muita atividade. Então, tem muitas crianças que começam a frequentar aqui e,
além da ECE, a gente indica um Fono (Fonoaudiólogo) e a gente indica os outros
serviços que têm não só para as crianças, mas para um pai ou uma mãe, e a gente
entende e vê aquela criança e consegue oferecer os cursos que têm, né? (EMECE1).
E eu acho que tem muitos também que funcionam como porta de entrada. Que antes
de ser da Educação Cidadã passava em atendimento com a mãe, fazia alguma outra

atividade e ficava por aqui, sabe que aqui é aberto pra comunidade, então vinha
(EMEduC6).

A menção a um profissional da área médica, como sendo quem inaugura essa
modalidade de atendimento integrado com a área da saúde, vai repercutir de maneira positiva
na ampliação dos atendimentos pela ECE aos grupos da Saúde e de outros programas do
PECP. Diferentes profissionais passaram a buscar esse ambiente para desenvolver ações em
parceria:
E acho que a ECE foi tomando espaço. E acho que começou com o Dr. L. G. e hoje
tem identidade. Acho que é tudo isso, é multi, né? Várias paradas, várias coisas
acontecem aqui. E é o que a EME1 falou, as cores, ela é viva, não é uma Biblioteca
morta (EMECE1).
Foi utilizada a sala de mídias e oralidades algumas vezes com as mulheres do grupo
socioeducativo, cursos de capacitação [...] a gente não está usando uma sala
simplesmente porque a gente precisa de vídeo, de TV e sei lá o quê. A gente sempre
procura significar porque fazer aquela oficina, estar naquele espaço e, aí, vc ouve
coisas maravilhosas e arrepiantes. “Eu nunca entrei em um espaço assim, ninguém
nunca leu para mim!” (Ex-ML2).

A ECE, por se integrar a essa rede, assume um lugar, agora, que a qualifica como um
ambiente que atua em outra dimensão de cuidados com os sujeitos. A visão holística na
assistência em saúde46 aparece descrita nas diretrizes do atendimento médico ambulatorial.
Os EM demonstram ter sensibilidade e são continuamente preparados para identificar
sinais ou evidências de vulnerabilidade social, quando então recorrem à equipe de Assistentes
Sociais do CPAS, para acompanhamento do caso e devido encaminhamento às redes e
serviços de proteção.
No momento da análise dos dados, os programas que buscavam atendimento dos EM
no espaço da ECE eram: Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional,
Esporte, Trabalhos Manuais, Serviço Social e Capacitação:
A ECE tem o espaço dela no Programa, tem uma identidade no Programa. A T., a
semana inteira ela fez o atendimento dela aqui, a Fono (Fonoaudióloga). A
Psicopedagoga vem muito aqui. Então, a gente atende o Esporte, a gente atende todo
mundo do programa. Então, a ECE tem identidade hoje, ela é vista com bons olhos
(EMECE1).
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“Assistência holística - Considerando que o cuidado à saúde só pode ser completo na medida em que
contempla o indivíduo como um todo e acolhe suas demandas biopsicossociais, o Programa Einstein na
Comunidade (PECP) criou o Núcleo Integrado à Saúde (NIS), constituído por especialistas das áreas da
farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e assistência
materno infantil que alinhados aos médicos, equipe de enfermagem garantem assistência holística”. (Relatório
Anual 2016, p. 11).

Diante dessa especificidade, novos desafios foram colocados para a equipe, e o
caminho implicava o preparo da equipe para atuar com demandas sociais tais como violências
de gênero e doméstica, negligências familiares e do Estado, exclusão social, fracasso e evasão
escolar, drogadição, entre outras. Essas demandas foram sendo compreendidas como
possibilidades de trabalhos educativos para que o morador da comunidade se reconhecesse
como pertencente àquele ambiente, como sujeito de direitos com voz social.
Em decorrência do exposto acima, configurou-se um espaço de formação coletiva
junto à equipe de EM com profissionais do Serviço Social, tendo como diretriz a formação
para o trabalho em áreas vulneráveis e zonas de conflito, por meio da construção de um
projeto sociocultural, tendo práticas culturais como objeto privilegiado.
Esse tipo de serviço da ECE, integrado a uma visão de promoção e prevenção à saúde,
delimita um modo de atuação que se caracteriza por ser multiprofissional e traz luz a outra
discussão, qual seja, o lugar construído para o papel do EM nessa instituição. A formação,
nesses termos, passa pela apropriação de saberes. Os EM assumem, assim, lugares de
protagonistas, de quem tem voz, influencia e é influenciado por espaços comungados.
Novamente se fundamenta a ruptura com o paradigma difusionista no trabalho da ECE, por se
caracterizar não apenas como um ambiente para distribuir e ofertar livros e cultura, mas que
exige e possibilita aos EM o contato com outros saberes e fazeres, de forma dinâmica e
contextualizada. Integrar-se à rede implica ter que lidar com problemas concretos, visíveis e
pulsantes:
E eu acho que aqui, tem essa possibilidade da gente não ficar só trocando figurinhas
do tipo... Isso acontece comigo, isso acontece com vc? Mas, aqui a gente tem algo
mais, uma equipe multi (multiprofissional). Então, pensar sobre e não pensar eu
tenho que fazer isso ou aquilo com aquela criança, mas pensar sobre o que está
acontecendo, porque isso acontece. É pensar sobre aquela situação. Isso é muito
bom! (EMEduC3).
[...] lembrei as discussões de caso, porque quando a gente discute um caso, você tá
com Psicólogo, com Serviço Social, você tá com vários profissionais, Educador
Físico, e aí você vai tendo o olhar daquela pessoa, né, referências de como um
Psicólogo atua, como o Serviço Social... Então, tudo isso, vai enriquecendo muito
nossa visão de mundo, a gente vai ampliando muito nosso repertório. As discussões
de formação que nós tivemos, que eram também uma vez por mês, e aí, sempre
vinha um profissional. Isso que também acho que agregou no nosso repertório
porque aí também está relacionado a essa questão: profissional vem, traz um
conteúdo, uma informação, e aí a gente vai ampliando (EMECE2).

Dada a natureza do projeto da ECE, que se ancora na mediação cultural e no sentido
do viver junto, identifica-se uma atuação no ambiente que extrapola um fazer como mero

executor de tarefas. Há, como se pode constatar pela fala dos EM, uma compreensão clara de
que se trabalha com sujeitos e não com usuários do serviço.
A experiência nesse terreno social é uma categoria essencial a ser considerada na
mediação. Conhecer os sujeitos a partir de seus contextos, não limitando-se apenas a
informações como faixa etária, escolaridade ou nível de alfabetização, gênero, sexo, gostos
pessoais, categorias, de modo semelhante às informações que se encontram em questionários
de definição de perfil de usuário de serviços culturais. Em modelos padronizados, os
sujeitos/usuários dos serviços são exterioridades que devem ser encaixadas em categorias,
tendo em vista elaboração de serviços que lhes atendam. A experiência dos mediadores vai
considerar, então, outros aspectos que, para os referenciais da mediação linear, de serviços
culturais para usuários, seriam pontos fora da curva.
6.6 ECE: ROMPENDO OS LIMITES INSTITUCIONAIS
“Aqui tinha pé de Ypê, as flores da árvore ficava todas lilás. Eu mandei cortar. Quando ela
ficava florada, caia muitas florzinhas no chão”.
Dona A. M.47

A ECE nasce integrada a esse contexto marcado pelas vulnerabilidades sociais, dadas
as questões que estão colocadas nos territórios que surgem a partir da constituição de favelas e
que irá definir, portanto, um modo de atuação dos EM para atender a um projeto que se funda
considerando as fraturas e fragilidades características desse contexto geopolítico.
Uma análise sobre o território traz marcas de grupos sociais oprimidos e
marginalizados que precisam ser reconhecidos no cenário cultural, e as ações se voltam para
criar espaços de diálogo entre diferentes sujeitos, moradores ou não, na possibilidade de
trabalho para criar diálogo, apesar do fosso histórico-cultural, que marca o contexto da
comunidade de Paraisópolis. Para Santos (2013), para ser cidadão de um país, a existência no
espaço é reveladora do seu lugar no mundo e “nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não
é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o
que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o
futuro” (p. 113-114).
Na busca por encontrar o papel da ECE como possibilidade de criar canais de diálogo
do local com o mundo, muitas foram as leituras. Enquanto espaço como instância do vivido
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Trechos de um depoimento gravados pela pesquisadora do Colabori (PAIVA, 2015), durante projeto das
Oficinas Intergeracionais na ECE.

para acolher crianças, jovens e adultos, rompe-se com um modelo de produção cultural que
exporta para as periferias a cultura do centro, para dar voz aos atores locais como expressão
de como se produz e se cria com foco na apropriação cultural. Com esse enfoque, surgem,
assim, as ações culturais da Semana Cultural das Bibliotecas de Paraisópolis, como parte do
trabalho comunitário da Rede de Bibliotecas, as Oficinas Intergeracionais e a Intervenção
Urbana na Praça, no evento do Sábado em Família, considerados marcos importantes do
trabalho da ECE no diálogo com o território.
6.6.1 ECE e as bibliotecas locais: um movimento em direção às redes
A Rede de Bibliotecas foi concebida por iniciativa da equipe de profissionais da
Biblioteca Comunitária da Casa da Criança, em 2006, por entender-se a importância de se
criarem mecanismos de articulação entre as bibliotecas da comunidade. O trabalho com a rede
permitiu a junção de vários equipamentos educativos e culturais, como as escolas e
bibliotecas públicas e privadas, criando espaços de diálogo que possibilitaram a construção de
iniciativas com foco no incentivo à leitura e produção cultural por meio da organização do
evento intitulado Semana Cultural das Bibliotecas de Paraisópolis48.
Essa ação cultural marcou a trajetória de um grupo de pessoas na consolidação de uma
proposta que visava ultrapassar o paradigma de difusão cultural e se consolidava a partir de
ideais voltados para o protagonismo e a mediação cultural, por compreender o espaço da
biblioteca não apenas como um local que ofertava livros e informações, mas também como
um lugar onde o cidadão pudesse criar e se apropriar da sua história, naquela comunidade, e
de se colocar em diálogo com outras culturas.
Ao não sujeitar-se apenas às práticas de difusão cultural, uma comunidade se exercita
em uma ação de pertencimento e de criação coletiva. Quais são os atores locais? Como e
onde estão criando? Outros olhares e novas perguntas para a compreensão das práticas
interculturais que comunidades periféricas como Paraisópolis têm como capital cultural.
A busca e o reconhecimento da identidade local passaram pela construção desse
projeto, articulando redes locais e globais, por meio do intercâmbio de práticas culturais, em
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“A necessidade de organizar uma Semana Cultural nessa comunidade surgiu do interesse de integrar todas as
Bibliotecas Comunitárias, uma vez que se constatava, em 2006, que os moradores não se sentiam parte atuante
desses espaços e as ações culturais aconteciam de forma isolada em cada uma das instituições. [...]. Muito se
discute sobre a inserção cultural e as formas de divulgar cultura entre as crianças e jovens da periferia. Optamos
por „fazer cultura‟ ressaltando o papel dos atores locais, de maneira que possam ser reconhecidos e valorizados
enquanto parte da cultura desta Comunidade, e por meio da divulgação das atividades que envolvem arte e
cultura produzidas nas diferentes Bibliotecas Comunitárias de Paraisópolis”. (ALBERTO, 2008, p. 41).

que se descobre e se potencializa o que está entre as culturas. Fomentar processos
interculturais é pensar além do reconhecimento da diferença, ou seja, é transpor fronteiras de
forma que se permita compreender uma cultura na outra, com a possibilidade de conversa,
diálogo e trocas interculturais entre espaços e pessoas. É o tempo da inclusão de outras vozes,
de saberes partilhados, de resgate da identidade local e da criação de outros circuitos culturais,
em que inclui-se e valoriza-se o ser contemporâneo, como criador e produtor cultural.
Foram sete bibliotecas instaladas na comunidade que se integraram à rede entre os
anos de 2006 a 2013, sendo que 4 são privadas: Programa Einstein na Comunidade de
Paraisópolis (PECP); Espaço Esportivo e Cultural BM&FBOVESPA; ONG Pró-Saber e
Obras Sociais do Mosteiro São Geraldo. Duas Comunitárias: BECEI e União dos Moradores.
E uma pública: CEU Paraisópolis.
A primeira biblioteca implantada em Paraisópolis data de 1995 e se configura como
modalidade comunitária, por iniciativa de um jovem morador. Quando da inauguração da
biblioteca do PECP, em novembro de 2003, esse era o único ambiente de leitura, e ações de
articulação e aproximação surgem como evidências do trabalho em rede que se configuraria,
ao longo de oito anos, em um projeto cultural.
A realização dessa semana foi sendo compreendida não apenas como um evento, uma
vez que se procurou, ao longo de cada ano, inserir e realizar ações itinerantes e
compartilhadas para atingir vários públicos. Em maio de 2013 ocorreu a sexta edição da
Semana Cultural.
Em específico para a parceria com as escolas, a construção das oficinas foi pensada
juntamente com a Coordenação Pedagógica, e entre as atividades oferecidas nessas semanas
estão: Oficina para Aprender a Pesquisar, Rodas de Leitura; Contações de Histórias;
Encontros com autores; Encontros Poéticos e Saraus Literários, a partir de assuntos
temáticos tais como Cultura Afro-Brasileira, Cultura dos Povos Indígenas, Literatura de
Cordel e Literatura Periférica.

Figura 11 – Semana Cultural em 2013 – Cultura dos Povos Indígenas (Exposição de elementos culturais
indígenas e Vitrine da Estação do Conhecimento Einstein)

Fonte: Acervo PECP

Figura 12 – Semana Cultural em 2012 – Cultura Afro-brasileira (Tenda Afro Lúdica, Intervenção em
escola pública e Sarau de Paraisópolis)

Fonte: Acervo PECP

Figura 13 – Cortejo pelas ruas da comunidade (2010)

Fonte: Acervo PECP
Figura 14 – Visita de alunos da escola pública à exposição “Um olhar” de artistas locais

Fonte: Acervo PECP

A ideia, inicialmente, foi envolvente, mobilizadora e trouxe a possibilidade de
fomentar o ingresso dos moradores em um circuito cultural, muitas vezes desconhecido.
Entretanto, sua permanência foi prejudicada devido às descontinuidades que marcam as
singularidades, sejam institucionais ou pessoais.
Pôde-se apreender, com isso, que todo processo que propõe alterações significativas de
paradigmas culturais, que redefinem a ordem das relações entre sujeitos/segmentos
envolvidos apresenta implicações que nem sempre se resolvem a partir de pontos localizados.
O esvaziamento dessa ação se deu pelo entendimento da dificuldade de articulação quando
não se tem um grupo de pessoas que comungam das mesmas ideias. O que se percebia nessa
rede era um esforço de pessoas, sujeitos vinculados a uma ideia maior de protagonismo
cultural e ocupação do território com as manifestações culturais que a Semana das Bibliotecas
produzia e que interferiam no ritmo da comunidade, das escolas e Organizações, e que nem
sempre se articulavam a diretrizes institucionais vigentes.
A instituição pública ou as privadas que não compreendiam que se tratava de ação
visando à apropriação cultural pelos sujeitos, e não apenas atividades de entretenimento ou de
difusão cultural, traziam limitações e dificuldades para se integrarem à rede, acarretando

desinteresse e distanciamento, esvaziando possibilidades, naquele momento, de se fazerem
avançar compreensões, que certamente trariam oportunidades de se constituírem outras visões
acerca da participação dos processos e práticas culturais pela comunidade envolvida. Por um
lado, havia profissionais não liberados para participar das reuniões da rede e, por outro, havia
a não compreensão mesma do sentido maior de ocupação do território com cultura para além
do trabalho com livros e leitura nos ambientes das bibliotecas. Visões socioculturais distintas,
nesse caso, ao invés de mola propulsora a transformações, significaram descontinuidades e
rupturas:
E tinha a Semana Cultural das Bibliotecas, acho que era o trabalho fundamental de
parceria com as outras Bibliotecas, de mostrar para a Comunidade o quanto eles
tinham de outras possibilidades, não só ficar ali na ECE. A parceria com o Bovespa
(Espaço Esportivo e Cultural BMFBOVESPA), a ECE do Bovespa, que tinha essa
relação, acho que a Semana Cultural era... E com a parceria com a D. (Gestora desse
Espaço Cultural) acho que foi, a gente conseguiu fazer uma coisa maior. No
começo, as nossas semanas eram bacanas, mas com ela a gente conseguiu fazer uma
coisa maior de impactar mais assim, de trazer pessoas, personalidades; Ricardo
Azevedo, a gente trouxe o Daniel Puri (um indígena da etnia Puri), a gente fez uma
semana linda lá, com os índios. A gente conseguiu mobilizar muita gente. Então,
acho que a Semana Cultural é exatamente isso, de conversar com a
Comunidade (Ex-ML1) (grifo nosso).
Então, quando eu observo nessa figura de fora aí, por exemplo, a integração entre as
Bibliotecas, as que existem em Paraisópolis, a nossa ECE. [...]. E o quanto fica para
mim que o que mais pesa, e que tem a ver com a minha trajetória, quem está nesses
espaços compreende a necessidade de se rever, de rever esse espaço de rever esse
trabalho. Porque assim, talvez a nossa visão aqui no Programa, focado na ECE,
talvez é oposta de quem está na organização vizinha e talvez não reconheça que seja
por esse caminho. E eu não estou dizendo que nós é que estamos certos, não é isso,
de jeito nenhum, mas pode ser uma grande troca. E eu percebo um esforço grande de
vocês de reunir, de querer conversar, de querer trocar e que às vezes, funciona
melhor e, em outros momentos, é mais ou menos (Ex-ML2).

Pode-se identificar que, com os resultados das ações da Semana Cultural das
Bibliotecas, pelo que ela representou enquanto proposta de valorização da cultura local,
ocorreram trocas interculturais, protagonismo dos EM na concepção e realização das
atividades, interconexão entre diferentes linguagens das artes. Incorpora-se, assim, uma nova
modalidade de trabalho com a cultura local, definindo-se, portanto, uma diretriz de trabalho
voltada para o protagonismo cultural no território.
Com a interrupção dessa ação, desde 201349, percebeu-se que as experiências
formativas que os EM tiveram para o trabalho com a cultura seriam decisivas para os novos
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No momento da produção desta pesquisa, a pesquisadora foi procurada para retomar o projeto de trabalho com
a Rede de Bibliotecas. Uma das instituições privadas da comunidade (ramo da Educação Infantil e do Ensino
Médio), parceira da ECE em projetos educativos e culturais, no ano de 2016, inaugura uma biblioteca aberta à

caminhos de diálogo com o território e que, de certa forma, permitirão que os EM se
coloquem como atores culturais, juntamente com as crianças.
6.6.2 Oficinas Intergeracionais: o EM e as memórias
Outro marco do trabalho para o diálogo com a comunidade tem sido as experiências
com as Oficinas Intergeracionais, iniciadas em 2009, com a pesquisadora Silva, sobre as
Redes intergeracionais50. O projeto marcou o início das ações de diálogos intergeracionais em
que idosos participantes da USP – Estação Memória USP51, dialogaram por meio de
plataformas digitais (discutindo cinema via blog) com os participantes da EduC. Tal projeto
se mantém, dentre as ações da ECE, por meio de encontros presenciais, por cartas, via Skype,
sendo que todas as modalidades são colocadas e negociadas entre os grupos.
O trabalho se desenvolve a partir de questões-temas, propostas pelos grupos e
permanentemente negociadas, tendo em vista construir patamares comuns para o diálogo
entre tempos, provenientes de contextos socioculturais, etários tão distintos, mas que se
encontram a partir de um denominador comum: a experiência existencial. Com relação ao
objeto e às trocas, vale citar as Memórias Culinárias, Memórias da Rádio, desafios e
superação (cartas), Indicação de leituras literárias, entre outros.
Em 2013, implantou-se na ECE o dispositivo cultural Oficinas Intergeracionais52, com
a participação dos idosos moradores da comunidade, crianças, adolescentes e os EM da EduC
e ECE, em parceria com a pesquisadora Paiva (2015), cujo objetivo era a inclusão dos idosos
nos dispositivos culturais por meio dos diálogos intergeracionais.
Entendia-se que a experiência dos idosos é parte fundamental no processo de formação
e educação das novas gerações. Uma possibilidade de reavaliação com as heranças
(SANTOS, 2013) e que se dá no encontro com as memórias: a dos sujeitos, com a bagagem
comunidade e propõe a organização da Semana Cultural das Bibliotecas. A primeira ação que está sendo pensada
por essa rede é o trabalho com os Mediadores de leitura no evento da Mostra Cultural do presente ano. Tal
aspecto é indicativo da relevância que esse trabalho de diálogo intercultural em rede e de intervenção no
território teve para o contexto da comunidade.
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rede que possibilita encontros, aproxima pessoas e ressignifica histórias de vida”.

simbólica significativa, acumulada ao longo de tantos anos de vida, mas abertas para acolher
o novo sujeito que chega (criança).
O caminho trilhado pela equipe e pela pesquisadora Paiva foi visitar a casa dos idosos.
Conhecer e reconhecer esse território apenas se mostrou possível porque há, no grupo de EM,
moradoras da comunidade que viveram experiências como Agentes Comunitárias no início do
trabalho como colaboradoras no PECP (final da década de 1990). Era preciso encontrar esses
antigos moradores e dizer-lhes que queríamos conhecer suas histórias.
Um caminho a percorrer, imagens guardadas na memória, fotos e alguns trajetos como
sugestão. L e C foram duas dessas EM que tiveram um importante papel como mediadoras
locais, serpenteando pelas ruas de Paraisópolis para apresentar a comunidade à pesquisadora.
Resgataram em suas memórias não apenas a lembrança dos tempos de visita às casas dessas
famílias, mas também suas histórias de infância e de trabalho no PECP.
Rua acima, ladeira abaixo, e eis que chegam à casa de D. M. Trazê-la para o trabalho
da Estação Memória se apresentou, de início, como uma grande incerteza. Idosa, com pouco
envolvimento comunitário, autoestima baixa e insegura frente à proposta do encontro, tudo
parecia conspirar contra sua possível vontade de ir à ECE e de participar da atividade. No
entanto, foi no baú de coisas guardadas que um objeto afetivo, displicentemente apresentado
a Paiva, rompeu com a barreira velada e deflagrou o trabalho intergeracional: uma boneca,
depois muitas bonecas guardadas há muitos anos. Foi a partir da oportunidade de pintar o
rosto de uma dessas bonecas que o encontro com um grupo de 20 adolescentes foi realizado
na EduC. Um rosto e um sorriso naquela face a ser descoberta trouxe a possibilidade de uma
história que, no processo, seria ressignificada.
Durante esses encontros, D. M. teve a oportunidade de conhecer a pintura em tecido
que um grupo de adolescentes (14 a 16 anos) desenvolveu como parte das ações de tutoria
com as crianças (6 a 8 anos) e que iriam compor uma Colcha de Retalhos. Entre uma imagem
e outra, a EM percebeu que D. M. se motivou e se ofereceu para realizar a costura dessa
colcha. Sua experiência com os moldes e a costura simples das bonecas (moldes e trajes
repetitivos, padronizados e cinzas) abre espaço para aprendizagens significativas e elemento
motivador para que se arriscasse nesse desafio que a costura lhe trouxera: seus saberes e
fazeres eram reconhecidos como importantes no grupo e valiosos ao intercâmbio com os
adolescentes. Porém, no dia que D. M. marcara para que fossem buscar a colcha em sua casa,
a EM se deparou com um fato que a surpreendeu: não havia simetria e regularidade entre os

retalhos com textos, pois os mesmos estavam de ponta cabeça. Sem hesitar, a EM se propõe a
costurar em conjunto, e fio a fio, os retalhos foram sendo descosturados e reorganizados.
Em um depoimento importante, no dia da entrega da colcha, compreende-se a
dificuldade de D. M. para costurar corretamente aqueles retalhos, combinando palavras e
desenhos: D. M. declarara não sabe ler. Nas palavras do educador Paulo Freire, D. M. faz a
sua própria leitura de mundo, leitura esta carregada de significados a partir da sua experiência
de vida, mas que não a impede de participar do grupo, oferecendo seus conhecimentos ao
projeto.
Figura 15 – Mapa Estação Memória53

Fonte: Acervo PECP
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O mapa de Paraisópolis foi uma releitura feita por adolescentes após encontro com idosos e fez parte da
exposição do projeto Estação Memória na Mostra Cultural de Paraisópolis, em setembro de 2013. Além da
cartografia, há referência aos profissionais em suas andanças pelo território.

Figura 16 – D. M. Estação Memória

Fonte: Acervo PECP

A fala da EM3 deixa claro que pelo envolvimento no projeto das Oficinas
Intergeracionais, pela parceria com a pesquisadora nas andanças às casas dos idosos, há um
elemento chave que implica o trabalho das EM, qual seja, o fato de que o reconhecimento do
território possibilita desvelar a história da comunidade e o espaço vivido, elementos
fundamentais dos atos de mediação cultural:
É o conhecimento do território primeiro, né? Acho que conhecer primeiro o
território, onde vc está inserido para vc buscar os trabalhos, desenvolver os
trabalhos. (...) Na época que eu estava com o projeto dos idosos foi uma parte que eu
acho que eu consegui sair... Estação Memória (refere-se às Oficinas
Intergeracionais) foi aí que eu consegui sair pela comunidade. Daí, vc começa a
visualizar os pontos onde essas crianças moram. Ah, então, mora em tal lugar e vc
vê também os pontos e as demandas, né? E vc sabe que têm as demandas mais
espontâneas e tem a demanda social, que requer mais um olhar cuidadoso por “n”
questões. Acho que o sair daqui também te possibilita não ficar só dentro, mas ter
esse reconhecimento do local (EMEduC3).

Na ação de construção conjunta das práticas para as Oficinas Intergeracionais e todas
as possibilidades que o trabalho com as memórias contemplou, para além do foco privilegiado
inicial, se identificou que a ECE incorporou elementos de apropriação da cultura local.

Após esse projeto, tendo em vista o compartilhamento das narrativas dos moradores,
de fatos e marcos históricos da comunidade, abre-se uma outra perspectiva por meio da
possibilidade do EM: desvelar os meandros de uma comunidade a ser compreendida, como
mencionado por uma das entrevistadas acima.
A experiência de formação para o trabalho com as memórias possibilitou que o EM
incorporasse elementos da tradição oral “E acho que resgatando histórias...”, como
experiência trazida pelas histórias. Benjamin (1994), em o Narrador, refere-se a dois tipos de
narradores, pela possibilidade de se conhecer o mundo por meio de dois olhares, o de dentro e
o de fora. “Quem viaja tem muito que contar [...]. Mas escutamos com prazer o homem que
ganhou honestamente sua vida sem sair de seu país e que conhece suas histórias e tradições”
(p. 198). De certa forma, o autor se traduziria em práticas concretas:
E acho que resgatando histórias... Por exemplo, na Estação Memória foi resgatado
histórias de Paraisópolis que as crianças não conheciam. (...) Vc via que os idosos
não tinham contato com aquele espaço e, em determinados momentos eles, aos
pouquinhos, gostavam e iam. Então, acho que foi um outro projeto também, da ECE,
que possibilitou a diversidade. Não era aquele conteúdo formal, não era aquela
informação formal, mas eram trocas de experiências, e que valiam bastante
(EMEduC3) (grifo nosso).

Essa observação da entrevistada sobre o estranhamento do encontro com o ambiente
da ECE pode ser compreendida, por um lado, pela dificuldade de acesso dos moradores
idosos – de territórios vulneráveis – a espaços de bibliotecas e, por outro, porque se nota que
as crianças na contemporaneidade vivem poucas experiências de diálogo efetivo com os
idosos. Nesses termos, reinserir o velho na vida pública, por meio de ações realizadas pela
ECE, mostrou-se um avanço significativo em diferentes dimensões, agregando novos saberes
e fazeres ao EM.
A ECE traz imbuída em seu projeto sociocultural a garantia do acesso aos bens
materiais, mas, acima de tudo, busca incluir o sujeito em um universo sígnico que permita
conhecer a sua história (memórias locais) e um modo de significar a sua experiência de vida
pela possibilidade de ouvir a narrativa de outras histórias. Nesse sentido, entende-se que o
projeto das trocas intergeracionais possibilitou a quebra de barreiras físicas e simbólicas pela
possibilidade desses públicos compartilharem seus saberes e fazeres por meio de relações
mediadas pela experiência (PAIVA, 2015).

O lugar da memória na formação do Educador Mediador Cultural: um encontro
significativo
A oportunidade de vivência dos EM para a implantação das oficinas intergeracionais e
construção das práticas, conforme citado acima, permitiu incluir a categoria memória como
categoria do processo de formação com a equipe. Duas práticas foram destacadas e serão
descritas no sentido de se contextualizar como a dimensão da experiência foi sendo
compreendida como elemento formativo.
A primeira foi um encontro de formação com a pesquisadora Paiva (2015), no ano de
2013, em que os EM foram convidados a revisitar os acervos didático-pedagógicos do Núcleo
Educação e escolher entre imagens, registros e atividades, algo a partilhar com o grupo pela
evocação das memórias (subjetivas), passando as sensações experimentadas para cada
participante.
Tal proposta possibilitou para alguns EM o reencontro com as suas memórias por
meio da leitura da documentação pedagógica – portfólios desenvolvidos pelo grupo de
educadores no trabalho com Educação Infantil entre os anos de 2002 e 2008.
Para o grupo que não fez parte do processo inicialmente, ouvir os relatos foi bastante
impactante. Havia os narradores, que ao revisitarem suas memórias, descreviam processos,
sublinhavam o que fora relevante, ao mesmo tempo em que abriam espaço para a penetração
dos ouvintes de suas indagações, estimulando o interesse e a curiosidade em saber mais sobre
o processo. Os relatos, ao darem concretude ao vivido, recuperavam o sentido humano do
trabalho realizado, integrando antigos e novos num mesmo propósito. Foi um grande passo na
formação do grupo em direção à ressignificação do trabalho, o que pressupõe a afirmação de
que a formação implica, nesse sentido, diálogo entre a memória do grupo/institucional, o
novo, o desconhecido: uma relação entre o permanente (memória) e o fluxo, o instável (novas
informações).
As práticas que se construíram no terreno, a partir do comprometimento por uma ação
formativa e de construção no coletivo, mostrou que cada EM não se envolveu apenas com sua
formação individual (suas buscas e trajetórias), mas com o todo, pelo espaço de troca e de
valorização frente ao saber do outro, responsabilizando-se também pela formação do grupo
(papel do educador formador de outros educadores):

A gente tem referências de trabalho, eu entendo assim. A gente tem Paulo Freire, a
gente tem José Pacheco, Reggio Emilia, a gente tem o Prof. (Edmir) e a Profa.
(Ivete), tem a pesquisadora, tem vc (aponta para o doutorando M.) e a gente tem a
gente, que se forma e repensa a prática (EMECE1).
E quem vai chegando, vai agregando e vai tomando posse daquilo que é visto e que
é observado. Vc também tem essa mesma visão, né, de chegar no grupo ter esse
acolhimento e as coisas vão acontecendo e a gente vai observando, os toques vão
sendo dados e a gente também vai tomando posse dessa (formação) (EMEduC4).
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corresponsabilização (atitudinal) pela formação do grupo, e é possível se perceber a dimensão
da formação do profissional reflexivo e da importância dessa vivência considerar o
acolhimento do outro, em sua complexidade: referenciais culturais e sociais:
Eu acho interessante essa formação que nós temos aqui porque são pessoas,
discutindo às vezes problemas da mesma realidade. Em outros lugares que eu já
passei não tinha esse espaço, então, isso torna mais fácil o trabalho, com nossas
conversas, a nossa supervisão por exemplo, são pessoas no mesmo espaço, o mesmo
tipo de serviço, de trabalho, discutindo sobre a mesma realidade. Eu acho
interessante a gente trocar experiência, a gente ter essas conversas (EMEduC10).

Pode-se dizer que tal observação se apresenta como um diferencial dessa experiência
educacional que permite que o educador se forme para formar o outro, mas também com o
outro, acompanhando-o em uma trajetória de formação, ou seja, formação como troca dentro
e fora, ato colaborativo, de ajuda entre parceiros, instigação, busca própria, crescimento e
experimentação. E, como afirma o entrevistado:
E a gente fica também nesse processo com eles. É como a EM7 falou, eles começam
um processo de pesquisa que seja, a gente vai devolvendo pra eles. “Não, você pode
melhorar aqui”. Então, a gente vai devolvendo pra eles a possibilidade também que a
pesquisadora passa pra gente [...] então, a gente fica nesse processo de formação o
tempo todo, até com eles né? (EMEduC8).

É possível se verificar que o processo de formação do educador se reflete na
experiência com o educando, em que o que se vive (a experiência) se ensina e o lugar do
educador aprendiz, pela sua ação, define o lugar do sujeito aprendiz.

Figura 17 – Reencontro com as memórias do EM

Fonte: Simone Paiva

Na segunda proposta, o grupo de EM foi convidado a refletir sobre a experiência
educativa construída naquele contexto (Fevereiro de 2014), a partir de fragmentos de textos
de Ecléa Bosi e Gabriel García Márques e do livro A moça tecelã, de Marina Colasanti. As
seguintes questões nortearam a reflexão: O que nos define enquanto educadoras nesse
contexto? O que nos traduz? Como queremos contar nossa história?
Dessa reflexão, surgiram muitas palavras pronunciadas aleatoriamente. Para dar
sentido e organizar percepções, teve-se a ideia de costurar as palavras, possibilitando que
memórias e lembranças fossem sendo compartilhadas entre tramas e costuras, em um
encontro de alma, olho e mão.

Figura 18 – Imagens do processo

Fonte: Acervo PECP

Figura 19 – Imagens do projeto Vitrine: diálogo de saberes e fazeres

Fonte: Acervo PECP

A partir dessa vivência, o grupo produziu uma intervenção plástica na porta de entrada
da ECE54 (foto acima) e o texto que foi sendo alinhavado pelas experiências de cada EM:
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O projeto Vitrine tem por intenção ser um espaço para exposição cultural, cuja intervenção plástica
proporcione o diálogo com o externo (dentro e fora), aproxime pessoas, fomente o trabalho com leitura
(interação entre obra, autor e público) e seja um espaço de protagonismo cultural dos EM e das crianças e
adolescentes.

A identidade da educação passa por esses tecidos coloridos, pelos remendos, pelas
cores, e os desafios são enfrentados no tecer coletivo de nossa história, juntamente
com o prazer de vivenciá-los e se descobrir que se é capaz de superá-los. Para isso, é
preciso o olhar cuidadoso e ter coragem para inovar, criar e continuar tecendo,
entendendo que cada sujeito é protagonista de sua história, história esta que será
compartilhada e reconstruída ao longo das experiências vivenciadas. Educadores,
educandos e comunidade são os protagonistas que impulsionam a escrever essas
memórias, percorrendo caminhos que exercitam a confiança e a fé. Aqui se garante o
direito de brincar e ser feliz, estabelecendo parcerias e ações em grupo. É o valor do
agir no presente e o olhar para o futuro que se constroem novos horizontes. Somos
sujeitos de transformação e superação, compreendendo que o erro se transforma em
aprendizado quando existe troca e contribuições entre a equipe. Aprender a fazer e
refazer em muitos momentos e, às vezes, recuar para encontrar novos caminhos a
trilhar. Se mudanças são necessárias, o foco no convívio é o nosso maior legado:
acolhimento, saídas, chegadas e reencontros. Depoimentos, reflexões, paradas,
espaço de formação, norteadores para a construção do planejamento; leituras que
iluminam e possibilitam a construção de conhecimento e novos repertórios,
respeitando o diferente como elemento e reconhecendo o potencial inerente ao ser
humano com gratidão e reconhecimento. Restauração, palavra que traduz as nossas
ações. “Você testemunha grandes e pequenos episódios que estão acontecendo a sua
volta. [...] Então, verá que o tecido das vidas mais comuns é atravessado por um fio
dourado: esse fio é a história." (Ecléa Bosi, 2003, p. 51).

Algo se sobressaiu e foi indicativo de que há um movimento de reflexão por parte do
EM que o deslocava para pensar o seu lugar como sujeito, juntamente com o seu papel. Há,
portanto, um processo de desconstrução, e que é indicativo do questionamento frente às
experiências vividas e modelos seguidos na vivência em contextos escolarizados. A formação,
pressupondo formação permanente, implica a consideração do contexto em que a formação se
dá, o locus e os objetivos de sua realização. Portanto, a ideia de manter-descartar ideias,
possibilidade de selecionar o que se aplica e o que não se aplica, sem desconcertar os
processos como um todo:
Ah, eu acho que quando eu vim para cá, eu trabalhava na Educação tipo
diferenciada, formal e eu tive que desconstruir muitas coisas, né. A gente traz um
pouco de experiência, mas a gente desconstrói também outras. Então, eu vi, hoje, eu
acho aprendi muito [...]. Por exemplo, como eu falei, desconstruir porque eu também
tive essa vontade de desconstruir (EMEduC3).

A desconstrução remete o sujeito a um lugar inalcançável e, muitas vezes, obscuro que
lhe permitirá descobrir-se nessa experiência. No entanto, esse mecanismo demonstra, por um
lado, abertura para se viver uma experiência em que se revê, não porque se adapte ao modelo,
mas porque se questione a sua atuação e, por outro lado, traz conflitos e rupturas que vão
lançar o EM a um processo complexo de questionamentos subjetivos. Uma das entrevistadas
assim o define:

De repente vc sai de um formato e entra um que fala „Vamos pensar juntas? Como
pensar juntas? Não pode pensar!‟. E isso é desconstruir. É saber que não, vc não está
fazendo um trabalho individual, (não) está sozinha. [...] E vc fala “Mas, pode
acontecer isso? Pode pensar junto” (EMEduC3).

Ruptura com processos transmissivistas de formação implicou, necessariamente, a
compreensão de

que

os

deslocamentos

que emergem

dessas

possibilidades

de

questionamentos, no fazer cotidiano (práticas e modelos, muitas vezes, definem um modo de
agir isolado, ausente do pensar reflexivo), sustentando-se por meio de processos reflexivos
junto ao outro. Um elemento que surgiu desse deslocamento e que lançou o educador a esse
mergulho, na possibilidade de viver essa experiência por vezes conflituosa, é a relação de
compartilhamento, de trocas e de ação entre os homens. É a possibilidade de viver junto. No
contexto complexo, formação implica atitudes dos mediadores para processos de produção e
criação colaborativos, distintos das dinâmicas competitivas organizacionais.
Como essa proposta foi realizada em um período de reuniões de planejamento e
formação, período este que antecedia o início das atividades com os grupos da EduC, os EM
planejaram rodas de conversa para as atividades de acolhimento com as crianças e
adolescentes, nas quais puderam relatar essa experiência de protagonismo cultural e falar do
papel de ser mediador nesse contexto educativo:
Eu falo que quem trabalha aqui pode trabalhar em qualquer lugar do mundo porque
a experiência que a gente adquire como educadora aqui, e isso que você falou dessa
participação efetiva [...] é esse descobrir junto, pensar junto, sempre foi assim e
isso é muito rico porque aí, realmente, a gente vai crescer se desenvolvendo
(EMECE2).

Intervenção Urbana na Praça: apropriação do espaço público e a construção da
cidadania cultural
A Intervenção Urbana na Praça, no evento do Sábado em Família,55 foi uma ação
elaborada pelas equipes de EM e Assistentes Sociais. Ela surgiu a partir dos trabalhos da
instituição para a aproximação com a cultura local e a apropriação do território, por entender-
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O evento do Sábado em Família é um dispositivo criado para o trabalho junto aos familiares do Programa
Educação Cidadã e tem por objetivo a promoção, prevenção às vulnerabilidades e reflexão na garantia dos
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Adolescente-ECA, Comunicação Não Violenta, Cultura Popular, entre outras, e que são temas transversais aos
projetos educativos e informativos desenvolvidos com os participantes da EduC, a partir de trabalhos envolvendo
o ambiente de pesquisa da ECE.

se a importância de se compreender as tensões que estão colocadas nos territórios e o sentido
das ocupações de áreas públicas, como forma de pertencimento e sentido de territorialidade.
Foi andando pelos caminhos de Paraisópolis que essa experiência de diálogo com o
território começou, ganhando novos contornos naquela ação de intervenção urbana na praça.
Foi construída para ser o momento de encerramento do processo da pesquisa coletiva sobre o
bairro. Juntamente com a exposição Compartilhando Nossas Descobertas, que reúne os
produtos e obras elaboradas pelos participantes, a referida ação representou um momento de
compartilhar com a comunidade as intervenções desenvolvidas naquele espaço público.
Ao ouvir os moradores e famílias sobre como é morar e viver naquele local, uma
inquietação surgiu e passou a ser o desafio da equipe: será possível se quebrarem as barreiras
e dificuldades que o cotidiano traz e sonhar outros caminhos? E a resposta não poderia ser
diferente quando a intenção é única: viver uma experiência em compartilhamento em prol do
diálogo cultural e de participação comunitária. E foi, assim, que em uma manhã de sábado, a
praça da comunidade foi palco de exposições, brincadeiras de rua, atividades de mediação de
leitura, arte mural, samba de roda, tambores de Paraisópolis e hip hop, em que se integraram,
em uma única ação, diferentes atores, parceiros, voluntários e os moradores da comunidade.
6.6.4.1 A pesquisa com o território: primeiro movimento
A modalidade de pesquisa coletiva, acima referida, surgiu após dois anos de trabalho
com a metodologia de pesquisa individual, dentro da ideia de que se aprende a pesquisar,
também, pelo exercício que o convívio em grupo possibilita. A primeira construção foi a
elaboração de um roteiro teórico e empírico, para que os grupos da EduC conhecessem o
Centro Histórico de São Paulo, em 2012. Nos anos seguintes, o tema da pesquisa passou a ser
definido a partir das vivências e curiosidades manifestadas pelos grupos, ou por escolha do
EM.
A partir de 2015, ocorreu um redimensionamento importante na elaboração dessa
atividade, quando a equipe decidiu trazer a temática da Mostra Cultural de Paraisópolis56
como tema gerador, em que se integra essa prática a manifestações culturais presentes na
Comunidade. O processo evidencia, também, que há uma implicação do EM para as questões
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O envolvimento com a programação da Mostra Cultural de Paraisópolis, cujo evento reúne escolas e
organizações da Comunidade, deu-se nesse mesmo processo de se entender a relevância do trabalho comunitário
na construção do projeto cultural da ECE. Desde 2008, a equipe de Educadores Mediadores do PECP participa
do evento, sendo que esta pesquisadora se integrou à equipe organizadora da Mostra nos anos 2008 e 2009.

que os sujeitos trazem e uma escuta atenta para as suas demandas, de modo que a temática do
território passa a ser o disparador para se aprender a pesquisar e, assim, informar-se:
E isso foi mudando os nossos trabalhos com a pesquisa. Porque antes, eram muitos
pontos culturais de fora, né? Para levar eles para conhecerem outros lugares... É
importante também, mas acho que a gente fez de uma forma contrária, agora. A
partir das pesquisas coletivas, a gente trabalha o território, as questões do território.
Então, no ano passado foi a cultura e, neste ano, foi a questão da mobilidade, de
reconhecer Paraisópolis como bairro (EM3).

Se o protagonismo cultural implica a voz dos sujeitos, o percurso se inicia ouvindo-se
os participantes (crianças, adolescentes e famílias) e buscando-se a informação da experiência
contextualizada e vivida para, em seguida, ampliarem-se as fontes de consulta (acervo físico e
em redes virtuais). Esses sujeitos envolvidos diretamente, os moradores entrevistados, o líder
comunitário, as visitas, os caminhos percorridos, tudo se conecta a um grande circuito
informacional, tendo-se clara, todavia, a importância da construção de um posicionamento
crítico por parte dos participantes em relação ao lugar em que se busca o conteúdo para a
pesquisa. As fontes de informação são a experiência e o saber local, ou seja, o outro. A
proposta, assim, é construir conhecimento, tendo os próprios participantes como fontes e não
buscar dados sobre Paraisópolis, mas construir uma fala/ação incluindo diferentes atores pela
reflexão diante das questões e dificuldades trazidas pela vivência no contexto marcado por
grandes desigualdades. É o diálogo dentro-fora:
E o início da pesquisa foi (com) os questionários que foram enviados para as
famílias. O questionário é uma escuta atenta (EMECE2).

A reflexão sobre a cultura local evidenciou, por um lado, um percurso de
interrogações, levando os pesquisadores a pensarem o seu lugar no contexto. Por outro lado,
ela demandou uma produção informacional que traduziria a voz dos sujeitos (produtos
informacionais tais como livro, vídeos, acervo de imagens, entre outros), ou seja, a
apropriação dos repertórios abordados. A metodologia de trabalho foi reveladora de como a
equipe compreende o sentido de não trabalhar com apenas com a informação, mas também
incentivando e orientando os grupos a irem além da dimensão meramente instrumental. Parte
do trabalho de levantamento de informações foi a busca, no baú de memórias, de materiais
que compõem os acervos da instituição. Alguns produtos informacionais foram elaborados a
partir das Oficinas Intergeracionais, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos para a Mostra
Cultural, em 2013:

Igual quando eu mostrei pra eles como que era Paraisópolis antigamente, os terrenos
vazios, e até mostrei um trabalho que foi feito com o grupo da EM7 e da Q. (Excolaboradora do Centro de Capacitação para o Trabalho-CCT do Mosteiro São
Geraldo, que fez parte das Oficinas Intergeracionais), né, aquelas imagens, e o
trabalho que a EM7 fez das histórias de Paraisópolis, minhas histórias né? Sonhos,
então, contando um pouco dessas experiências, e mostrando pra eles tudo isso, aí,
eles começaram a ver como que era Paraisópolis antigamente. (...) Então, ter esse
momento pra ver essas maravilhas, perceber, pra ver essa diferença de como que era
antes (EMEduC8).

Nesse processo de busca de informação, o que estava registrado em sites e fontes
formais de informação não respondeu aos questionamentos dos sujeitos, por isso foi
necessário se construírem outras informações, as quais seriam anunciadas pelo próprio olhar
dos sujeitos envolvidos.
Ainda que Paraisópolis seja alvo constante do interesse de novelas veiculadas por
grandes emissoras de TV do país e alvo frequente dos noticiários ou, mesmo que a
comunidade esteja presente nos circuitos dos meios de comunicação, a informação que se
procurou produzir não foi pelo olhar do estrangeiro e sim aquela noticiada pelos sujeitos
pertencentes àquele território. O que se buscava era aprender a construir a informação a partir
do lugar de protagonismo e produção de informação:
E eles não conseguiram encontrar de fato, por exemplo, algumas perguntas que
estavam lá nos livros, eles não conseguiram encontrar nem nos sites também. Então,
eles fizeram as entrevistas com alguns representantes aqui dentro de Paraisópolis, lá
onde fica a rádio, com um grupo, lideranças (locais), e outra, a gente convidou uma
líder comunitária né, uma Agente Comunitária, pra fazer a entrevista aqui dentro
(EMEduC8).

A apropriação cultural implica uma perspectiva abrangente, que inclua a apropriação
de espaços públicos/polis/cidade. O pertencimento, no âmbito proposto pela ECE, passa por
categorias físicas (a cidade como objeto concreto) e simbólicas (a cidade como polis, como
espaço político e, nesse sentido, pela a dimensão sociocultural e política do projeto,
implicando parcerias com outras instâncias). A intervenção que incluía o trabalho com
práticas de leitura (aqui denominadas como mediações de leitura) permitiu, ainda, a noção de
cidade educadora:
[A organização] foi perfeita, porque cada grupo ficou focado numa intervenção lá...
Então, meu grupo ficou na parte do muro, de literatura, que eles tavam fazendo
indicação literária. Então, a gente teve um parceiro... Grafite... Então, aí, ele nos
ajudou lá na parte da ilustração, aí eles pintaram, foram no sábado, o grupo do
EM10 ficou com a parte das plantações; as exposições que foram pra lá também.
Então, assim, foi bacana assim a forma como foi organizada e depois também, né,
no sentido de valorizar (EMEduC8).

[...] as crianças agora elas saem do acesso (atividade de acesso livre no laboratório
de Inclusão Digital do PECP) e, às vezes, não vão na brinquedoteca porque vão
brincar na pracinha “Bora lá na pracinha brincar de pega-pega?” Então, eles se
apropriaram (EMECE1).

O EM mostrou-se, assim, como um sujeito de uma plataforma que contribui para a
projeção dos meninos e meninas no mundo real e concreto, para ampliar as experiências deles
na vida, o que caracteriza a ECE como um projeto sociocultural, ou seja, promotora do
diálogo meio-signos-meio, de modo dinâmico, processual, uma experiência articulando-se a
outras, em permanente dinâmica:
A pesquisa sobre Paraisópolis, o intuito da turma que eu estava era dar outro olhar,
outra visão sobre a Comunidade que eles moram, aprender mais sobre o território.
[...] A gente foi encaminhando, eles foram desenvolvendo, aí eles quiseram sair na
rua pra ver o lado positivo e negativo. [...] Mas, a gente precisava também ter um
outro olhar, e fazer essa reflexão do que eles podem contribuir (EMEduC10).

De lugar de passagem para espaço educativo, a praça ganha significado efetivo de
espaço público, não sendo visto, apenas, como um território físico de travessia dos moradores.
Atualmente, o estar na praça foi incorporado à rotina das atividades semanais dos grupos da
EduC. Estar e se encontrar no espaço público, lugar da palavra, da voz pública.
As imagens abaixo retratam parte da exposição durante evento na praça e algumas
das manifestações culturais.
Figura 20 – Painéis: releituras de Paraisópolis

Fonte: Acervo PECP
Figura 21 – Grafite no muro: indicação literária

Fonte: Acervo PECP

Figura 22 – Manifestações culturais na praça

Fonte: Acervo PECP

6.6.4.2 Formação de mediadores de leitura: segundo movimento
A proposta de formar crianças e adolescentes para serem mediadores de leitura surgiu
entre os anos de 2011 e 2012, após a Oficina de Leitura e durante o curso de Mediação
Cultural Dialógica. Uma das EM trabalhava de forma colaborativa no projeto de uma
pesquisadora do Colabori57, envolvendo um grupo de adolescentes em uma proposta de
mediação de leitura. Aquela ação foi o embrião para outro projeto, que havia nascido em 2014
e já se encontra, atualmente, em seu 4º ano de atividades, a partir do interesse de uma das
EMECE.
Ao realizar um curso sobre Mediação de Leitura em uma instituição externa, a EM
trouxe a intenção de trabalho de formação de mediadores para a equipe que resolveu criar a
Oficina para a formação de mediadores de leitura (Anexo 8) com os grupos da EduC. Foi
uma ideia aparentemente simples, mas que se desdobrou em atos de protagonismo e
apropriação cultural, envolvendo crianças na escolha de livros, conversando sobre esses livros
e suas escolhas.
Durante vários encontros, o grupo se reuniu com a finalidade de indicar leituras para
os amigos, a partir das suas próprias experiências de leitura. Eles liam para colegas e grupos
do PECP, para, depois, durante a Mostra Cultural de Paraisópolis, caminhar pelo espaço lendo
para o público presente no evento.
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Figura 23 – Grupo de Mediadores de Leitura na Mostra Cultural

Fonte – Acervo PEC

Figura 24 – Mediadores de Leitura

Fonte – Acervo PECP

Um aspecto muito relevante naquela ação foi o protagonismo dos sujeitos e dos
educadores, que não importaram (tacitamente) ou reproduziram práticas, mas criaram e
construíram saberes e fazeres a partir daquele contexto social, ou seja, do diálogo com o
território, com os sujeitos e com a cultura local. Tratou-se de formação que pressupunha o
desenvolvimento de saberes atitudinais por parte dos EM (desejo, paciência, escuta) em
relação com os conhecimentos técnicos e especializados para a formação dos EM.
Para além de se criar uma metodologia para se aprender a gostar de ler, as mediações
culturais priorizaram o conhecimento a respeito dos interesses e escolhas nos processos de
busca de livros e o sentido da leitura na vida de cada sujeito, tendo em vista uma ação voltada
à formação de identidades leitoras. De que maneira essa identidade se construiu? Na

compreensão do interesse por um assunto ou por um livro e no respeito às escolhas pelo
repertório que os sujeitos já possuíam (histórias lidas, identificação com obra ou autor, resgate
de suas memórias como leitor). Tal iniciativa se apresentou, naquele contexto, como
possibilidade de apropriação e negociação cultural, entendendo a importância da mediação
nos processos de produção cultural e de comunicação (OLIVEIRA, 2014).
Alguns resultados foram imediatamente observados. Crianças e adolescentes andando
pelos corredores do PECP, abrindo espaços e rompendo barreiras ao fazer a pergunta “Posso
ler para você?”. As pessoas estavam trabalhando, e a intervenção rompia com o tempo linear e
frenético – o tempo da produção, levando os envolvidos a se colocarem em outro tempo – o
da contemplação. Leram, inclusive, para as mães e bebês durante os encontros no Programa
Materno Infantil do PECP.
Outros desdobramentos da ação permitiram prever a produção de sinopses dos livros
lidos para compor um catálogo de indicações literárias. As crianças foram mobilizadas a
pensar sobre a escolha de certa obra para então poderem compartilhar suas impressões com
outros leitores. “Por que eu indico tal livro?” É o significado para cada um, e o sentido que tal
leitura repercute em sua vida, incorporando como uma prática de leitura na EduC, de maneira
que as crianças pudessem ler para os diferentes públicos que frequentam o Programa e, em
especial, serem, no futuro, mediadores de leitura nas Oficinas com os pequenos leitores
(oficina que as EMECE desenvolvem no ambiente da ECE com as mães e bebês):
E eles conseguem falar isso, eu acho que ser educador é dar todas essas
possibilidades pra eles, de apresentar o livro e as possibilidades que eles podem
mudar o olhar [...] Porque eu fico pensando: ler não é tão fácil assim, eu acredito que
vai tomando gosto pela leitura, eu acho que é esse jeito que a gente trabalha, de
apresentar as obras pra eles de diversas formas, que faz muito sentido pra que eles
voltem (EMEduC7).
Quando a gente passa a dizer, o educador passa a dizer, porque que a gente tá
indicando aquele livro, eles começam a se interessar também a buscar a leitura que
eles tanto gostam e que gostariam de compartilhar. Quando o educador começa a
também instigar esse desejo, falar dos seus próprios desejos, falar porque que tá
indicando esse livro, a ideia é essa mesmo, a liberdade do outro dizer dos seus
desejos também (EMEduC8).

É possível se afirmar que, a partir daquela ação de leitura, se perceberam rupturas no
pragmatismo de se difundir cultura, ofertando-se livros. A ECE, ao assumir novas
modalidades de práticas de mediação de leitura, traduziu, na prática, a ideia de apropriação
cultural, chave para a formação do leitor. Nesse sentido, ela não apenas se preocupou com a
maneira como aqueles sujeitos recebiam a informação, mas, principalmente, como eles

significavam aquelas experiências, como criaram e construíram conhecimento e cultura. É,
portanto, nesse sentido que se entende que a leitura não se apresenta apenas como consumo e,
sim, como ato constitutivo da relação com o conhecimento:
É um espaço de descobertas e ressignificado nesse sentido. Passou a ter significado,
porque agora, além desse trabalho que a gente desenvolve, o que é o autor, uma
editora, quem ilustra, tem todo esse trabalho que favorece essas descobertas novas
para eles (EMEduC4).

Não sendo uma prática (apenas) instrucional, centrada no como fazer para dar certo,
entregar-se um folder do evento ou de orientar-se para o uso do equipamento cultural, por
exemplo, a atividade/projeto impulsionou uma experiência de pertencimento e de construção
de sentido para o que se vive. De forma concreta, entraram em cena o que aqui se compreende
como ação de protagonismo cultural, um processo de construção de saberes e fazeres
coletivos, ou seja, uma ação para se viver junto.
Aquela experiência de negociação cultural pela participação comunitária e por meio
das trocas culturais reflete também a importância dos sujeitos se relacionarem com os
equipamentos culturais, nomeadamente a Mostra Cultural e que, ao ser vivida tornou-se, de
fato, uma experiência cultural: estar na Mostra e andar, interagir, ver, apreciar, perceber o
outro, o olhar do outro de espanto, surpresa, entrega, aceitação ou até negação. Crianças estão
sendo porta-vozes de uma ação afirmativa de que a leitura, a depender da abordagem que a
orienta, pode possibilitar a transformação e inclusão social:
Mas a gente construiu um jeito pra eles saberem ler pros outros, passar a leitura pros
outros. Não ficou só aqui. Por conta do próprio projeto eles foram ler pra outras
áreas ou ler pra própria turma. Eu tenho certeza que depois dessa mediação de
leitura, quiseram ler pra vizinho, ler em casa, ter esse processo de informação
também é interessante. Tudo vale. Não ficou essa coisa “ah, não sabe ler”, mas ler
pro outro já é diferente. Ficou na prática por causa disso, não ficou só aqui. Então, o
foco da mediação de leitura foi abrangendo (EMEduC4).

Há um ponto central nessa experiência formativa que diz respeito ao modo como os
EM estão sendo formados para ajudar o sujeito a ler para compreender o mundo e, acima de
tudo, com a responsabilidade de apresentá-lo às coisas materiais e imateriais do mundo, ou
seja, à cultura materializada nos livros, com suas histórias, bem como as narrativas orais. É o
sentido do aprender com o outro. Daí, portanto, o entendimento de que o leitor se forma
porque há um sujeito que o auxilia a se construir como leitor. Mediar, colocar-se no espaçoentre, mas constituindo-se inextricavelmente nele e com ele, para que o sujeito encontre
sentido e significado diante da sua interação com os códigos e signos do mundo.

Ler para o outro passa por um encontro com a nossa origem enquanto ser. Alguém, um
dia, leu para o outro ou, pelo menos, alguém deveria ter ouvido, sim, uma história e, se não
ouviu, é porque essa parte da formação como sujeito pode ter sido podada, sufocada. Ouvemse histórias para um dia se criar e narrar as suas próprias histórias:
Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as
histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece
enquanto ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais
profundamente se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera
dele, ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de
narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim essa
rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em
torno das mais antigas formas de trabalho manual (BENJAMIN, 1994, p. 221).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa qualidade reveladora do discurso e da ação passa a um primeiro plano
quando as pessoas estão com as outras, nem “pró” nem “contra” elas – isto é,
no puro estar junto dos homens. (ARENDT, 2015, p. 223).

Esta pesquisa buscou recuperar e analisar o processo de implantação da Estação do
Conhecimento Einstein no Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, a partir do
enfoque sobre a formação da equipe de profissionais que atuam naquele contexto: os
Educadores Mediadores Culturais. O desenvolvimento deste processo implicava a existência
de um quadro de educadores, capazes de inserir o novo dispositivo cultural na ordem
educativa da instituição, de forma que a comunidade local, de modo geral, pudesse se
apropriar desse ambiente, agregando possibilidades de melhoria da qualidade de vida dos
segmentos aí implicados.
O desafio, portanto, não se restringia à mera instalação de um novo espaço cultural,
cujas configurações físicas fossem esteticamente mais atraentes que as apresentadas pela
biblioteca ali implantada, há alguns anos. Tratava-se, ao contrário, da possibilidade de
reformulação de uma proposta educativa, envolvendo perspectivas que pudessem inovar,
concretamente, as relações entre Informação e Educação, no âmbito institucional. Nesse
sentido, o processo implicava diretamente todos os membros da equipe que, sob essa ótica,
seriam os sujeitos das transformações indispensáveis à passagem da ideia de uma biblioteca
de apoio, com finalidades instrumentais, para esse organismo vivo, pulsante, em permanente
diálogo com diferentes grupos do entorno. Evidenciava-se, desde o início, portanto, que a
formação do grupo seria questão-chave indispensável, dada a complexidade de aspectos que a
envolvem.
Um primeiro ponto, referia-se à concepção e objetivos da ECE, distintos das chamadas
bibliotecas de difusão cultural (referência presente na vida dos próprios educadores),
empenhadas em oferecer recursos informacionais a públicos em atividades escolares. As
novas noções, quando apresentadas e discutidas, produziram deslocamento significativo das
ideias em torno do papel da ECE, que frutificaram em ações efetivas e concretas, no cotidiano
da instituição. Esse momento de formação envolveu movimentos de construçãodesconstrução, não apenas de ideias e noções em torno do dispositivo cultural, como também,
em relação às próprias identidades profissionais dos sujeitos envolvidos. A noção de
mediação/mediador cultural como instância que visa colocar em diálogo diferentes esferas,
quais sejam, os grupos envolvidos com a ECE e o patrimônio cultural em circulação,

mostrou-se possibilidade de recriação e reinvenção dos signos, em outros termos, de
significação do real, colocando sobre novos patamares os saberes e fazeres desses
profissionais. Nesse aspecto, os diálogos teóricos foram essenciais como parâmetros que
permitiram ancorar discussões necessárias às opções e caminhos nos contextos das práticas,
conferindo ao saber científico, assim, papel preponderante na construção de referências, mas
não como modelo prescritivo a ser seguido pelo terreno.
Um outro ponto importante da formação, evidenciado pelos Educadores Mediadores
Culturais, diz

respeito às aprendizagens dos elementos constitutivos do dispositivo

informacional, suas linguagens e lógicas. O que se observou é que, apesar das dificuldades
inerentes à matéria em questão, ficou evidente que não se tratava apenas de formação para
que os educadores aprendessem a usar com maior eficácia ou eficiência o novo recurso.
Verificou-se que, sobretudo, uma especial possibilidade para se apropriarem e se sentirem
encorajados a ensinar a ECE aos grupos de crianças, jovens, adultos e velhos da comunidade.
O enfoque da formação nesse quesito que propunha a construção de um saber não somente a
respeito de como operar o dispositivo, mas tendo em vista apropriar-se de elementos que
engendram e dão sentido ao seu funcionamento, mostrou-se passo importante para a
construção da imagem do Educador Mediador Cultural, categoria que não se contrapõe, mas
se distingue da noção do professor dedicado ao ensino de conteúdos. Para eles, conhecer as
noções que regularam as configurações materiais da ECE, significaria possibilidade de
apropriação de um saber epistêmico, que se mostrou relevante à construção do sentido
daquela modalidade de dispositivo cultural no contexto dado. Nesse aspecto, a parceria com a
Universidade, que permitiu a realização deste projeto colaborativo ciência-terreno, foi
importante à formação, por oportunizar a construção de espaços de aprendizagem teóricoprática, que viabilizaram a ultrapassagem da mera assimilação da ordem do dispositivo
informacional criado.
A análise do início do processo de implantação da ECE no PECP evidenciou, portanto,
que a formação de Educadores Mediadores Culturais foi favorecida pelo estabelecimento de
interfaces entre as áreas da Pedagogia e da Biblioteconomia, tendo em vista tratarem-se de
especialidades que interessam e, sem dúvida, são indispensáveis aos seus saberes e fazeres.
Um terceiro ponto significativo da formação dos Educadores Mediadores Culturais,
em evidência na pesquisa, diz respeito à abordagem adotada no desenvolvimento das práticas
desenvolvidas no/pela ECE e que permitem caracterizá-la como biblioteca forum,

dispositivo/instância de mediação cultural voltado a processos de negociação cultural, tendo
em vista a apropriação cultural.
A abordagem referida incluiu duas categorias, mutuamente articuladas: a adoção de
prática de construção de projetos e/ou programas e a inclusão da experiência do mediador
como condição inalienável aos processos de mediação cultural.
A opção privilegiada pelo desenvolvimento da ECE por meio de programas e projetos,
constituídos como instâncias de articulação entre os diferentes sujeitos implicados nas ações
educativo-culturais, permitiu reunir os Educadores Mediadores Culturais em torno de
questões-problema, possibilitando ao grupo trabalhar coletiva e cooperativamente na busca de
respostas ou soluções que viabilizassem o diálogo entre os quadros envolvidos e o universo
simbólico, tendo-se a apropriação e o protagonismo cultural como horizonte.
Diante da complexidade desse processo, conforme evidenciado pelos dados
apresentados pela pesquisa, a inclusão da experiência dos mediadores aparece não somente
como categoria de conhecimentos transdisciplinares valiosos aos atos de mediação cultural,
mas modo de ressignificar, de modo permanente e dinâmico, saberes e fazeres do quadro
profissional envolvido; e, nesse sentido, atuando sobre a reconstrução de identidades do
“sujeito” mediador.
A perspectiva favoreceu a busca de soluções face ao caráter complexo da mediação
cultural, especialmente no contexto sociocultural da pesquisa, fortemente marcado por
fraturas culturais históricas. Nesse quadro (como em outros contextos em que se impõe fosso
simbólico significativo), a experiência foi decisiva, traduzindo-se, sobretudo, na forma de
organizar e refletir sobre o percurso trilhado, e que nos permitiu considerar um modo
diferenciado de formação continuada, por inscrever-se nas dinâmicas cotidianas do trabalho
institucional.
Ficou evidenciado, pela pesquisa, que a formação do Educador Mediador Cultural,
envolvendo a dimensão da experiência, foi favorecida pelo próprio ambiente da ECE, como
uma modalidade de dispositivo formativo que redimensiona os saberes e fazeres educativoculturais dos educadores. Nesse sentido, a experiência como condição de abordagem da
complexidade da questão, ou como condição à formação do profissional reflexivo,
considerado nas dimensões social e política, deu-se de forma contextualizada, em situações
concretas, de embates efetivos, em que situações experimentadas e refletidas serviam de
referência a outras novas situações de natureza e porte semelhantes.

A formação dos Educadores Mediadores Culturais, conforme proposto, chamou a
atenção para elementos que parecem ser indicativos de um posicionamento crítico frente a
uma concepção vigente e bastante difundida dentro de contextos formativos, em específico os
que trabalham com formação de educadores/professores. Trata-se da ideia e da prática de
formação massificada, um contraponto ao que se observou na proposta formativa
desenvolvida pela pesquisa. No caso da ECE, concebeu-se, assim, uma ideia de formação a
partir de uma construção cotidiana por meio de processo formativo permanente e dinâmico,
mas que traz como ancoragem indispensável o sentido do informar e formar, que ajuda a
reconhecer caminhos possíveis em contextos educativos, por si só delicados. O lugar da
experiência, ou seja, a memória dos educadores, filtrada e qualificada pela reflexão e pela
significação atribuída de forma recorrente aos atos educativos, os quais passaram a ser
integrados/articulados dinamicamente com a ECE.

Se a formação dos Educadores

Mediadores Culturais evidenciou a importância da pluralidade de referências - diálogos
teóricos - para a construção do dispositivo e formação da equipe, é inegável, por outro lado,
reconhecer esta outra como decisiva: o saber da experiência, em que o processo se deu
permeado por atos reflexivos dialógicos dos sujeitos, no locus da formação. Nesses termos, o
próprio processo formativo se apropriou do valor da experiência dos sujeitos como uma
categoria relevante e que, face à complexidade do terreno, permitiu que os sujeitos fossem
instigados e mobilizados a se colocarem no processo, recuperando suas experiências e
ressignificando-as na relação com o outro e com/no dispositivo. É a formação tendo como fio
condutor a própria experiência dos sujeitos, suas histórias, em que entram os elementos de
sentidos - memórias, emoções e ideias - junto aos referenciais cognitivos e intelectuais.
Foi possível compreender, assim, que a identidade do Educador Mediador Cultural foi
sendo construída, especialmente ao serem consideradas e incluídas suas bagagens simbólicas,
seus repertórios, nos sucessivos diálogos buscando problematizar o contexto, sentindo-se
provocados e impulsionados a buscarem outras rotas. É possível atestar que nessa experiência
formativa o processo de construção das práticas redimensionou o fazer protagonista do
educador ao considerar a construção do profissional reflexivo, porque o instigou a pensar e
refletir e não a consumir ou reproduzir práticas e modelos. Ao mesmo tempo em que o
educador se projetou como protagonista, ele se questionou, fez autocrítica, expôs-se e por
viver essa reflexão conduziu o outro e a si mesmo a se arriscarem. É o sujeito da experiência,
um sujeito exposto, que atribui valor ao que sente e ao que acredita e que constrói sentido ao
seu fazer porque o que acontece ao seu redor – o viver cotidiano – o toca e o convida a se

colocar como aprendiz eterno de um mundo que precisa ser compreendido. Um processo
formativo dessa natureza refuta a supremacia de técnicas a serem aplicadas na repetição de
modelos descontextualizados, almejando, acima de tudo, um fazer pautado na investigação e
na experimentação, articulando pesquisa e terreno na construção de saberes e fazeres capazes
de favorecer relações entre sujeitos, informação, conhecimento e cultura.
Compreende-se que o dispositivo ECE foi se constituindo formador porque considerou
a dimensão tempo como elemento processual e possibilitou a característica do fazer artesanal,
da práxis criadora, e a dimensão espaço como algo da ordem do vivido pela possibilidade de
relação entre os sujeitos e suas trocas simbólicas. Rompeu-se, portanto, com aspectos da
contemporaneidade que definem, muitas vezes, um fazer educacional acelerado e veloz em
que os espaços da reflexão e da construção coletiva passam a ser desconsiderados nos
ambientes educativos porque se priorizam a oferta e o consumo de informação.
Dentro desse quadro de formação, em que os educadores iam se constituindo como
sujeitos do processo, a construção do projeto educativo-cultural da ECE trouxe repercussões
dentro da instituição e redefiniu o seu lugar no projeto socioeducativo do PECP. Ao mobilizar
a instituição a ser propulsora para ganhar espaços públicos assumiu uma dimensão política
dando voz aos sujeitos. De uma dimensão local, circunscrita originalmente aos muros do
dispositivo informacional, os sujeitos, ao se aproriarem do ambiente da ECE, construíram um
sentido de pertencimento e vinculação, por meio do acolhimento que o processo de mediação
cultural propiciou. Deste primeiro movimento, a formação, inscrita na dinâmica de
incorporação de conflitos e tensões que caracteriza a natureza da mediação cultural, levou a
ações que permitiram à ECE caminhar criando espaços e articulações com outros programas
do PECP, ganhando, desse modo, dimensão institucional mais abrangente, pelo
reconhecimento do valor e significado das trocas simbólicas nos processos educativos. Foram
sendo construídas novas possibilidades aos atos de conhecer, como forma de expressão e de
comunicação dos diferentes sujeitos envolvidos, a partir de seus saberes e fazeres.
Entretanto, conforme constatado pela pesquisa, a incorporação da ECE, como
categoria essencial aos processos educativos institucionais tornou não apenas viável, mas
“natural” a apropriação do espaço público a partir de propostas envolvendo educadores e
públicos da ECE, em particular, e do PECP, em geral. Assumindo dimensão sociocultural os
educadores mediadores da ECE afirmam a voz social, como “atos de significação”.
Nesse momento, é possível constatar que acontece uma ruptura, que os Educadores
Mediadores Culturais e os públicos se apropriam, mesmo sem dizê-lo, da noção de

protagonismo cultural, sintetizando, por meio deste ato público, que superaram a ideia de
biblioteca de acesso-difusão de informação. De meros receptores culturais, apropriam-se de
um patamar de projeção social ao criarem e expressarem-se no espaço público, levando para
lá suas memórias, suas poesias, seus textos, suas falas, suas vozes....
Desta forma, a ECE, ao se apresentar como instância de acolhimento agregador pelos
diferentes públicos que “embarcam nessa Estação” carrega, ao mesmo tempo, um enorme
potencial para trabalhar simbolicamente com as inerentes tensões entre o global e o local, o
universal e o singular, entre diferentes memórias e formas de expressão, condição às
aprendizagens indispensáveis à constituição dos sujeitos do conhecimento.
Entende-se, portanto, a importância do Educador Mediador Cultural ter se tornado um
sujeito profundamente ligado ao contexto, pela imersão que fez na vivência com o dispositivo
e o território, mas por outro lado constitui-se como alguém que conseguiu projetar diálogos
culturais para além do contexto; é o sujeito da negociação que se implica para favorecer o
diálogo entre os diferentes universos culturais pelos quais os sujeitos transitam, podem e
devem transitar.
Neste sentido, a pesquisa demonstrou que a formação dos Educadores Mediadores
Culturais, no contexto da ECE, favoreceu a formação de profissionais como sujeitos políticos,
sujeitos do discurso, pessoas que realizam, mas que também são capazes de “dizer”, de
“contar” sobre seus fazeres, significando sua ação no mundo/sobre o mundo. O processo
permitiu dar concretude e entender que este sujeito cultural protagoniza o seu agir por meio de
seus discursos que se apresentam como mediações dialógicas: compartilhar saberes e fazeres,
trocar informações e experiências entre a equipe, em que se incorporam as ações e falas do
outro - educador, profissionais de outras áreas, pesquisador ou educando. Essa vida vivida
entre os homens pelo discurso e a ação é a possibilidade de se distinguirem a si próprios e de
se inserirem no mundo humano por palavras e atos.
É possível afirmar, portanto, que atos compartilhados e colaborativos são inscritos
como dimensões formativas porque subjaz a eles uma concepção norteadora de educação para
que os sujeitos tenham voz social e sejam projetados para o mundo, para o viver junto.
A pesquisa mostrou que mediadores, mediações e instâncias de mediação se tornam
significativas na medida em que o conhecimento construído por meio de diferentes dinâmicas
- interlocução permanente entre o conhecimento e a inserção do conhecimento no circuito
sociocultural - ganha relevância e significação quando é capaz de voltar-se para a própria
redefinição da polis, ou seja, um conhecimento que volta/retorna para o social e pode ele

próprio contribuir para a redefinição das caras e diálogos com a cidade. Foram, assim, as
práticas e diálogos construídos quando os EM romperam os limites institucionais instigando
os sujeitos a se apropriarem do espaço público, o que permite constatar que essa instância de
formação que se caracterizou na ECE abre espaços para pensar o papel do Educador
Mediador Cultural na construção da cidadania cultural.
Por meio desta pesquisa, procurou-se apontar caminhos e abrir novas discussões para
se pensar a formação e o lugar do mediador cultural em ambientes educativo-culturais a
partir da relação com o outro e na aprendizagem com um dispositivo forum. Compreende-se,
assim, que se faz necessário assegurar que para a criação de um espaço de reflexão coletiva a
partir da experiência dos sujeitos, a instituição assuma a formação de seus quadros
profissionais como um posicionamento político, na garantia e consolidação desse espaço
permanente e dinâmico, uma vez que as condições para uma natureza de trabalho formativo
como foi aqui apresentado, não estão dadas dentro das instituições.
Enquanto ambiente que se configura na interface entre dois campos, Educação e
Informação, é possível identificar que a construção da ECE trouxe elementos que
influenciaram as práticas para o campo da Educação, bem como permitiu reconfigurar/
reconstruir referenciais para o trabalho com a biblioteca, não pela sobreposição de práticas,
mas como possibilidade de interconexão entre os campos da Biblioteconomia e da Educação.
Ao considerar a complexidade social e política da formação de Educadores
Mediadores Culturais, a pesquisa mostra, assim, os limites de concepções que entendem a
formação como instância de produção de técnicas - padronização de práticas -, e avança no
sentido de evidenciar a importância do espaço formativo ser um encontro entre saberes
teóricos e os da ação - Universidade e terreno -, que se retroalimentam no cotidiano, pela
possibilidade de significar a experiência dos sujeitos na reflexão e no diálogo entre memórias
e subjetividades.
Em síntese, o que se busca oferecer com este trabalho de pesquisa é o
compartilhamento de uma história construída na relação entre sujeitos, cujo processo de
formação permitiu redefinir uma concepção de biblioteca em educação, transformando o
caráter acidental, incidental, instrumental que esta vem ocupando na sociedade brasileira, em
instância essencial da formação de pessoas.
Além disso, espera-se que as trajetórias, processos e resultados aqui apresentados
sejam inspiradores de outras Estações do Conhecimento, na perspectiva da dimensão da

inclusão da experiência dos sujeitos, do diálogo entre diferenças e da relação com o espaço
público como ato de cidadania cultural.
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ANEXOS

Anexo 1

a) Roteiro para GRUPO FOCAL: Educadoras Mediadoras da ECE e Educadoras
Mediadoras da Educação Cidadã.

1. Se fosse para definir a Estação do Conhecimento Einstein, como vocês construiriam
essa ideia?
2. O que é ser Educador Mediador?
3. Como são construídos os trabalhos e práticas por essa equipe de educadores
mediadores?
4. De que maneira as experiências de vocês, suas bagagens e repertórios são valorizados
e considerados na construção das práticas?
5. Como vocês entendem/ compreendem que se deu e se dá a formação continuada? Cite
experiências, exemplos e fatos que ajudariam a compreender ou nomear este espaço de
formação criado neste programa?
6. Que modelo de formação vocês compreendem que guiam o trabalho de formação dos
educadores que aqui estão? É possível estabelecer diferenças ou semelhanças entre o
trabalho de formação deste contexto com o de outros espaços que vocês conhecem?
7. Como são pensados os trabalhos para o diálogo do educador com o território e a
cultura local?
8. O que significa formar-se para o trabalho com a Informação?
9. Como os trabalhos ou práticas foram construídas para que os sujeitos pudessem se
informar não para o uso (assimilar conteúdos), mas para conhecer e criar? Cite
exemplos, fatos ou situações vivenciadas.
10. É possível afirmar que esse dispositivo forma os sujeitos para a informação ser
compreendida de forma criativa e crítica? Dê exemplos.
11. Como são pensados os trabalhos para que os sujeitos conheçam a diversidade de
informação presente neste ambiente e que possibilite aprender a se informar para
conhecer?

b) Roteiro para entrevistas Semiestruturadas: Ex-Monitoras de Leitura

1. Como você definiria a experiência que viveu ao trabalhar na Biblioteca Comunitária?
2. E se fosse para definir a Estação do Conhecimento Einstein, como você construiria
essa ideia?
3. Você viveu a experiência de trabalhar nesses dois ambientes. Que diferenças e
semelhanças pode identificar nas práticas construídas para o trabalho com a Informação?
4. O que, em sua opinião, diferencia o papel de um educador mediador que trabalha na
ECE de um professor ou Bibliotecário?
5. Que paradigma de formação vocês compreendem que guiam o trabalho de formação
dos educadores que aqui estão? É possível estabelecer diferenças ou semelhanças entre o
trabalho de formação deste contexto com o de outros espaços que vocês conhecem?
6. Como são pensados os trabalhos para o diálogo do educador com o território e a
cultura local?
7. É possível afirmar que esse dispositivo forma os sujeitos para a informação ser
compreendida de forma criativa e crítica? Dê exemplos.

Anexo 2
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES MEDIADORES EM
DISPOSITIVOS INFORMACIONAIS EDUCATIVOS
Pesquisador Responsável: Solange Maria Rodrigues Alberto
Você está sendo convidada(o) a participar desta pesquisa, que tem o objetivo de compreender
como o trabalho de formação de educadores mediadores possibilitou que os sujeitos que frequentam
a Estação do Conhecimento Einstein do Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP)
pudessem aprender se informar para conhecer e criar. O motivo que nos leva a estudar esta questão é
para compreender como as pessoas estão se informando hoje em dia. Para tanto, será realizada uma
entrevista ou conversa em um grupo focal com você, quando perguntaremos/conversaremos sobre as
propostas e trabalhos desenvolvidos na Estação do Conhecimento.
Não existem desconfortos previstos nesta entrevista ou no grupo focal e você pode se recusar a
responder qualquer das questões apresentadas, sem que isto acarrete alguma penalidade ou perda de
qualquer benefício. Existe um risco mínimo relacionado à perda de confidencialidade das informações
coletadas. Porém, garanto que estes dados serão tratados com padrões profissionais de sigilo e você
não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar desta pesquisa. Não existem
benefícios diretos para você, não haverá nenhum custo envolvido e você não receberá nenhum
pagamento referente à sua participação nesta pesquisa. Você assinará uma via deste Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido que ficará de posse dos pesquisadores e receberá uma via para
consultá-la a qualquer momento.
Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de:
1. receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos,
benefícios e outros relacionados à pesquisa;
2. liberdade de se recusar a participar e retirar o consentimento a qualquer momento da
pesquisa;
3. não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à
privacidade;
4. procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética do Hospital Israelita Brasileiro Albert
Einstein no telefone 2151-1233 ou Av. Albert Einstein, 627/701 – Morumbi, São Paulo - SP,
ou com a pesquisadora responsável no telefone 2151-6721 ou e-mail
solange.alberto@einstein.br em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não
previstos;
5. reclamações, elogios e sugestões deverão ser encaminhadas ao Sistema de Atendimento ao
Cliente (SAC) por meio do telefone (11) 2151-0222 ou formulário identificado como fale
conosco disponível na página da pesquisa clinica ou pessoalmente.
Declaro estar ciente do exposto e aceito participar da pesquisa.
São Paulo, _____de_____________ de __________.
Nome do sujeito/ ou do responsável:_____________________________________
Assinatura:_________________________________________________________
Eu, _______________________________________, declaro que forneci todas as informações
referentes ao projeto ao participante da pesquisa.
___________________________________ Data:___/____/____.

Anexo 3
Relatório Institucional – Núcleo Educação do PECP
Agosto 2003

Este relatório tem por objetivo informar a trajetória realizada para a implantação do
trabalho com Biblioteca Comunitária no Centro de Promoção e Atenção à Saúde (CPAS) do
Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP) e apresentar a proposta que
vem sendo construída.
A necessidade de termos um espaço no CPAS aberto à Comunidades de
Paraisópolis e que oferecesse leitura, cultura e informação se fazia presente quando na
inauguração da Casa da Criança. Ao definirmos os objetivos para aquele espaço, aliados
aos interesses advindos da Comunidade (acesso à informação e espaço de produção
cultural) e dos beneficiários dos diferentes Programas do CPAS (demanda interna), novos
caminhos começaram a ser pensados, mudando (o enfoque) a concepção que considera a
Biblioteca apenas como um espaço para pesquisa e leitura. Sabíamos que precisávamos
definir a identidade da Biblioteca (o foco de atuação) junto à Comunidades. Não tínhamos
elementos suficientes para definir a estratégia de ação.
Ao conhecermos o trabalho desenvolvido pela Fundação Fé e Alegria do Brasil
(Janeiro/2003), o conceito de Biblioteca Comunitária que estávamos procurando pode ser
correspondido. O primeiro passo foi à visita a uma das Bibliotecas da Fundação (Biblioteca
“Lendo e aprendendo” – Bairro Grajaú), a fim de buscar subsídios que pudessem nos ajudar
a construir o espaço que estávamos idealizando. Em seguida, vários encontros com a
equipe técnica da Fundação foram realizados para que pudéssemos finalizar a proposta de
trabalho.
I - Breve histórico da Fundação Fé y Alegria
A Fundação Fé e Alegria (FyA), é uma organização não governamental, sem fins
lucrativos, fundada em 1955 na Venezuela e presente no Brasil desde 1980, caracterizando
se como um movimento de Educação Popular e Promoção Social.
Um dos projetos mantidos pela Fundação é o de Bibliotecas Comunitárias (BCs) e
que vem sendo desenvolvido em São Paulo desde 1994. É um projeto que atua em parceria
com 10 Comunidades localizadas em bairros periféricos das zonas norte e sul da cidade de
São Paulo. Está presente em 14 países, sendo 13 da América Latina e 01 na Espanha. No
Brasil, com atuação em 10 estados brasileiros, desenvolvendo programas educativos nas
áreas de educação, formação do educador, políticas públicas, desenvolvimento comunitário
e comunicação.
O projeto de Bibliotecas Comunitárias tem como objetivo potencializar e fortalecer a
ação de jovens em ações de mediação de leitura, promovendo o acesso à leitura e a
produção de conhecimentos e desta forma contribuir para fortalecimento da Comunidade
local.
Esse projeto vem atuando na formação destes jovens como agentes sociais, através
da realização de encontros de formação, assessorias pedagógicas, participação em eventos
culturais, passeios, reuniões de representantes, elaboração de projetos coletivos, entre
outros; trabalhando para que tais ações não apenas reflitam sobre sua conduta em relação
à Comunidades ou à Biblioteca, mas, principalmente, permitindo que por meio delas
exerçam o direito à participação política, enquanto sujeitos críticos e ativos na sociedade.
As Comunidades assessoradas pela equipe técnica de Fé e Alegria planejam, montam
e respondem pelo funcionamento das Bibliotecas com o protagonismo de jovens voluntários,

denominados “Mediadores de Leitura”. Estes jovens moradores da Comunidade são
preparados para atender ao público, cuidar da organização e manutenção da Biblioteca,
divulgar, orientar os usuários e promover atividades culturais, como contação de histórias,
concurso de poesias etc.
II – Proposta de atuação da Fundação em Paraisópolis
O trabalho vem sendo realizado desde Julho/2003 por meio de Assessoria (3h/mês)
da equipe técnica da Fundação (Bibliotecária e profissionais de outras áreas – Pedagogia e
Serviço Social).
A Fundação tem por objetivos:
- Promover a implantação das atividades de mediação de leitura na Biblioteca do Programa,
com o envolvimento da Comunidade de Paraisópolis.
- Assessorar os monitores de leitura diretamente envolvidos na implantação e no
funcionamento do espaço de leitura e cultura.
- Assessorar os monitores de leitura na formação de outros jovens como agentes de leitura
da Comunidade de Paraisópolis.
III - Formação da equipe e processo de seleção
O processo de seleção dos profissionais que iriam atuar na Biblioteca foi discutido
junto à Fundação e equipe técnica do CPAS. A proposta discutida e encaminhada foi a
contratação de 2 Monitores de Leitura - jovens, atuando em período integral.
Definimos pela contratação de um jovem que estivesse atuando em uma Biblioteca
Comunitária da Fundação e outro que fosse morador da Comunidade de Paraisópolis, uma
vez que um contribuiria com a experiência e vivência já realizada pela Fundação e o outro a
linguagem da Comunidade local.
IV - Ações realizadas pelos Monitores de Leitura
Ações já realizadas até o presente momento:
- Separação do acervo de acordo com os critérios da rotina de seleção, que são eles:
Estado físico da obra (limpeza e conservação), conteúdo e ano da obra.
- Distribuição do acervo nas estantes por assunto (classe geral).
- Carimbo de tombo.
- Classificação por autor utilizando a tabela PHA adaptada da 20º edição da Classificação
Decimal de Dewey (CDD) e classificação por assunto através da tabela de cores.
- Visita à Biblioteca Escolar Interativa do Colégio Termomecânica - Outubro/10.
- Elaboração de caixas para guardar os livros infantis e suporte para identificação das
estantes (materiais produzidos como releitura de caixas e suportes utilizados na Biblioteca
Escolar).
- Oficina de poesia e criatividade com a autora Adriana Fóz - Setembro/09 (participantes:
alunos do reforço escolar e da Educação Infantil).
- Oficina “Sugestão do nome para a Biblioteca” - Outubro/10 (crianças, adolescentes e
adultos participantes dos Programas: Educação Infantil, Reforço Escolar, Esporte,
Brinquedoteca, Gestante, Artes Plásticas e Contação de História).

V- Encaminhamentos do projeto

Em contato com a Bibliotecária responsável pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira do Hospital Albert Einstein o Hospital, foi nos
colocado que a Biblioteca de Paraisópolis fará parte do SISTEMA EINSTEIN INTEGRADO
DE BIBLIOTECAS, conjuntamente com outras 3 unidades. Será disponibilizado para o
nosso espaço um sistema de software -PHL- que fará todo o gerenciamento dos dados:
cadastro, relatórios e pesquisa. Para conhecimento do material, a equipe será treinada. Este
treinamento está previsto para iniciar ainda este mês.
Teremos o apoio de um Estagiário de Biblioteconomia, que faz parte da equipe da
Biblioteca do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital, atuando em parceria com as
Monitoras de Leitura durante a instalação do software e informatização do acervo.
Após essa etapa de treinamento e informatização, que está prevista para durar
aproximadamente 3 meses, abriremos o espaço para a Comunidade.

Anexo 4
Relatório Institucional – Núcleo Educação do PECP
Dezembro 2009
As principais ações desenvolvidas ao longo deste ano, no espaço antes conhecido como
Biblioteca Comunitária, foram planejadas pensando na construção de um novo conceito de
ambiente de Informação, Educação e Cultura. Além do trabalho de ressignificação das
funções e papéis dos educadores e monitores, pode-se implantar uma mudança física e
estrutural no espaço a fim de proporcionar ações de educação e cultura por meio da
participação efetiva dos sujeitos no processo de apropriação da informação e da construção do
conhecimento. Há uma linguagem com elementos e dispositivos que foram desenvolvidos
para que pudessem traduzir a ação do sujeito nesse espaço, reconhecendo-se como parte
integrante.
Após 2 anos de trabalho em parceria com a equipe do Colaboratório de Infoeducação
da Escola de Comunicações e Artes da USP, coordenado pelos Profs. Drs. Edmir Perrotti e
Ivete Pieruccini, um convênio de cooperação foi firmado em Outubro de 2008. A mudança
teve início naquele ano, mas em 2009 o projeto teve seu apogeu com a inauguração da
ESTAÇÃO DO CONHECIMENTO EINSTEIN em 28 de Agosto e com as práticas que serão
apresentadas no decorrer desse relatório.
A compreensão do conceito que norteia esse ambiente de aprendizagens informacionais
passa primeiramente pelo reconhecimento do espaço, garantindo a identificação das mudanças
físicas e estruturais. Para apresentar essas marcas que diferenciam uma Biblioteca da Estação
do Conhecimento começaremos permitindo explorar a dimensão física.
 Reestruturação do ambiente físico: constituição da Estação do Conhecimento
Einstein (ECE)
No que diz respeito à dimensão espacial os materiais e as linguagens foram pensados
para atender os diferentes públicos que frequentam esse espaço – crianças e jovens na sua
maioria. Em relação aos livros adquiridos para o acervo (3130 livros), entre 60 e 70% é da área
da literatura (infantil e infanto-juvenil) por constatar que há uma procura significativa por
livros desse gênero. O restante foi dividido entre as diferentes áreas do conhecimento.
Para garantir as diferentes ambientações, uma reforma foi realizada na sala e alguns
mobiliários projetados permitindo que diferentes práticas pudessem ser desenvolvidas como
leitura, escrita, apresentação de vídeos, DVDs, dramatizações, rodas de histórias, horas do
conto, debates e palestras, pesquisas, dentre outras, destinadas a diferentes públicos.
A organização física do acervo documentário da ECP deve considerar o princípio do
livre acesso a todas as fontes documentárias e informacionais disponíveis no ambiente, bem
como o uso autônomo, a todos os interessados, dos equipamentos audiovisuais e de
informática.
Para a implantação do sistema documentário, a equipe da ECE conta com a assessoria
da Prof. Dra Ivete Pierrucini e sua equipe de pesquisadores. Parte dessa atividade –
catalogação e inserção dos livros no sistema PHL - vem sendo realizada em parceria com a
equipe de Bibliotecários do Sistema Einstein Integrado de Bibliotecas sob a coordenação da
bibliotecária do IEP.
 Inauguração da Estação do Conhecimento Einstein

Espaço de interlocução entre leitor e autor
Espaço de apresentação das histórias vividas
Espaço de autoexpressão
Para a inauguração foram previstas atividades que pudessem valorizar a participação
dos sujeitos ressaltando o processo de apropriação cultural, ou seja, como acessam e utilizam
a informação que está disponível nos diferentes suportes e linguagens para a construção e
trocas de saberes culturais.
Muitos foram os protagonistas do trabalho de implantação da ECE: Monitora de
Leitura, educadoras e voluntárias do Núcleo de Educação, equipe do Núcleo de Arte e Cultura
e os jovens de música, teatro e hip hop e para a inauguração procuramos compartilhar
algumas das experiências vividas com esses participantes. O grupo de jovens do PECP fez
uma apresentação com intervenções poéticas intitulada “Sub ver cidades”
Na programação do evento tivemos ainda as participações especiais do Francisco
Marques (Chico dos Bonecos) – Autor, Poeta e Contista e do Profs Drs Edmir Perrotti e Ivete
Pierrucini. Logo após a inauguração, observou-se um movimento importante por parte dos
moradores e organizações presentes na Comunidades. Muitas visitas foram agendadas, com
destaque especial para o Espaço Nossa Casa - Escola de Educação Infantil - que trouxe 121
crianças e seus educadores para visitação (10 encontros), incluindo 08 pais acompanhando 1
dos grupos de crianças.
 Implantação e desenvolvimento de um Programa de Infoeducação
Para a implantação desse Programa cuja finalidade maior é educar para a informação,
algumas ações previstas no projeto de parceria puderam ser realizadas ao longo desse ano, por
meio do contato com o Centro de Pesquisa em Infoeducação, da ECA/USP.
1. Visita dos educadores do PECP à Estação do Conhecimento do Centro Paula
Souza
Uma primeira ação voltada para a formação da equipe de mediadores do PECP foi a
atividade de aproximação dos educadores com o novo ambiente de informação por meio da
visita à Estação do Conhecimento que fica localizada no Parque da Juventude (antiga
penitenciária do Carandiru) no dia 18/02. Além da oportunidade de conhecer esse espaço, o
grupo pode compreender na prática como se deu o processo de construção e apropriação por
parte dos jovens do Ensino Médio.
2. Curso de formação: Mediação Cultural Dialógica
Esse curso teve como objetivo capacitar mediadores culturais para atuação
profissional, segundo princípios e metodologias dialógicos em ambientes educativos e
culturais, destinados ao desenvolvimento de saberes informacionais indispensáveis à
apropriação de conhecimentos e de participação na cultura da contemporaneidade, em suas
diferentes dimensões (oral, escrita, audiovisual, digital, dentre outras).
Além da equipe do CPAS (19 educadores – Núcleos Educação e Arte e Cultura),
participam do curso integrantes de outras organizações atuantes na Comunidades: 4 do
Espaço Esportivo e Cultural BM&FBovespa, 1 da Associação Crescer Sempre e 1 do Espaço
Nossa Casa. Dos quatro módulos previstos no curso, dois já foram realizados até o presente
momento.

3. Encontro Intergeracional (idosos da Estação Memória da USP e jovens do
Programa Educação Cidadã)
Como parte do projeto de pesquisa de Mestrado de uma das pesquisadoras do Centro
de Infoeducação (ECA/USP), entre os meses de Setembro e Dezembro, 33 jovens das turmas
da Educação Cidadã de 12 a 15 anos (turmas manhã e tarde) e 2 educadoras, participaram de
uma atividade que tinha como objetivo a criação de uma rede de informação, educação e
comunicação intergeracional, tendo em vista trocas culturais entre jovens e idosos. O projeto
“Estação memória e Programa Einstein na Comunidades de Paraisópolis: discutindo
cinema via Blogs”, visava a criação de uma ferramenta de intercâmbio de experiências
(blog)58, tendo a temática dos “filmes inesquecíveis” para as duas gerações De um lado, os
idosos indicaram as obras que marcaram sua memória - a memória de uma época - e, de outro,
os jovens indicaram aqueles que são de sua preferência, da mesma forma, que marcaram, até
o presente, suas vidas. Uma vez por semana o grupo de jovens se reunia para assistir os 4
filmes indicados pelos idosos (Tempos Modernos, Cinema Paradiso, Blude Runner e Sonata
de Amor) e puderam postar as impressões, observações e comentários sobre os filmes no blog
da Estação Memória da USP. Em paralelo, o grupo de idosos se reunia na USP para assistir
aos 3 filmes indicados pelos jovens (Crepúsculo, Presságio e Meu Nome é Rádio) e postavam
os seus comentários no blog da ECE, caracterizando um diálogo virtual entre os grupos. Ao
final do projeto, encontros presenciais entre as duas gerações foram realizados na Estação do
Conhecimento Einstein.
4. II Diálogos de Infoeducação: saberes informacionais
Esse evento foi realizado na ECE no dia 25/09 e contou com a participação de
importantes pesquisadores junto ao grupo de educadores do PECP e educadores de outras
organizações da Comunidades. Estiveram presentes: Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes
(Universidade Federal da Bahia – UFBA); Profa. Dra. Ester Calland de Sousa Rosa
(Universidade Federal do Pernambuco – UFPE); Profs. Drs. Anna Maria Marques Cintra,
Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini (ECA/ USP).
O objetivo desse encontro foi a
socialização de saberes e experiências em torno do conceito de Estação do Conhecimento.
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Mais
informações
nos
blogs:
http://estacaodoconhecimentoeinstein.blogspot.com

http://estacaomemorianausp.blogspot.com
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Anexo 5
Metodologia de Pesquisa Coletiva e Individual

Programa Educação Cidadã
Etapas do processo de pesquisa
 PLANO DE PESQUISA COLETIVA

Versão Set. 2015

A pesquisa coletiva vem sendo compreendida como um espaço de aprendizagem a partir do
diálogo com o outro. Cada criança ou adolescente que chega ao programa poderá dialogar
com essa experiência ao longo do 1º semestre de cada ano, em que se busca oferecer os
dispositivos de pesquisa por meio de uma ação de partilha e colaboração e caminha para a
vivência individualizada – Pesquisa Individual, no 2º semestre.
Em específico para a faixa etária de 6 a 8 anos, compreende-se que o processo será
desenvolvido ao longo do ano e contemplará uma vivência para Aprender a Fazer Pesquisa
por meio da escolha de um tema de pesquisa. A oficina Aprender a Fazer Pesquisa, que antes
era oferecida a todos os novos ingressantes no Programa foi reorganizada para ser, agora, o
projeto didático-pedagógico para essa turma.
Objetivos
 Aprender a fazer pesquisa no processo de vivência e aprendizado com o outro.
 Aprender a fazer pesquisa seguindo um roteiro.
Sugestões
- Antes do início do processo de pesquisa, trabalhar com a atividade “Missões”, integrada
com a ECE. Tal proposta se relaciona à experiência de aprendizado acerca dos dispositivos
culturais e informativos presentes no ambiente da ECE, assim como compreender a
linguagem informacional e documentária desse ambiente.
- O tema da pesquisa poderá surgir a partir das vivências e curiosidades manifestas pelos
grupos, desde a escolha de um espaço cultural da cidade de São Paulo (nasce com essa
intenção em 2012), para ser objeto de pesquisa do grupo ou unificar o processo com o tema
do evento do Sábado em Família (proposta desenvolvida em 2015).
- Formação do grupo: dividi-los para trabalhar em 5 ou 4 subgrupos.
- Cada educadora ficará responsável pela orientação da pesquisa de 2 ou mais grupos –
Educadoras Tutoras.
- Elaborar um roteiro de pesquisa a ser entregue para cada subgrupo (trabalho com
subtemas) esse roteiro poderá ser descrito em formato de tópicos ou perguntas - 3 a 5
questões.
- A finalização desse processo será compartilhada por meio da Exposição Compartilhando
Nossas Descobertas.
Obs. Além da pesquisa no acervo físico da ECE ver possibilidades de pesquisa em outras
Bibliotecas de São Paulo, assim como ampliar as pesquisas em ambientes virtuais (etapa
importante de trabalho para discussão sobre Segurança da Informação e uso de sites
confiáveis).
- Ampliar as perguntas a partir do olhar da educadora, possibilitando novas conexões com o
assunto pesquisado. Tempo de duração: 1 trimestre

 PLANO DE PESQUISA INDIVIDUAL
1ª Etapa – SELEÇÃO DO TEMA
Objetivos
 Apresentar as obras do acervo da Estação do Conhecimento Einstein-ECE a fim de
contribuir com a escolha do tema de pesquisa.
 Explorar o espaço da ECE e sua organização informacional.
 Ampliar o conhecimento sobre diferentes textos e gêneros.
Procedimento
- Organização de rodas temáticas nos espaços de pesquisa (diversificação na apresentação de
gêneros e suportes textuais - livros, jornais, revistas, enciclopédias etc).
- Atividade integrada com a ECE para exploração do acervo (horário de atendimento do
grupo na rotina da semana).
- Aplicação do instrumento 1 – Questões para seleção do tema
Orientações para o preenchimento:
1ª parte:
- Após as rodas temáticas, preencher a questão 1 da 1ª parte do instrumento (1 encontro no
Sala de Pesquisa).
- Exploração do acervo na Estação e preenchimento da questão 2 (1 encontro na ECE).
2ª parte:
- Preencher as questões 3 e 4 na Sala de Pesquisa.
Tempo de duração: 1 semana
2ª Etapa – ESCRITA DO PLANO
Objetivo
 Definir o foco de pesquisa que será objeto de estudo durante um bimestre.
Procedimento
- Escrever o plano de pesquisa (elaboração de perguntas);
- Atividade desenvolvida nas salas de pesquisa com o apoio da educadora e voluntária.
- Definição da Palavra-chave (facilitar a busca de informações).
- Aplicação do instrumento 2 - Plano de Pesquisa Individual
Orientações para o preenchimento:
Retomar o instrumento 1 já preenchido. A educadora deverá utilizá-lo no momento da escrita
do plano, resgatando as informações que foram definidas pelo educando. Obs. O assunto já foi
selecionado!!
Esta etapa se encerra com a apresentação do tema de pesquisa de cada criança ou adolescente
ao grupo. A educadora deverá planejar uma Roda de Conversa.
Tempo de duração: 1 semana
3ª etapa – BUSCA DE MATERIAIS NA ECE
Objetivo
 Selecionar as obras do acervo para a realização da pesquisa.
Procedimento:
- 1 encontro na ECE (horário do atendimento ao grupo) com as mediadoras/ voluntárias e
continuidade nos horários de pesquisa com as educadoras: levantamento dos recursos
disponíveis no acervo.
- Orientar a criança e adolescente para participar da atividade tendo o instrumento 2 (Plano de
Pesquisa) em mãos.
- Realizar o empréstimo das obras para uso nos espaços de pesquisa (devolução no mesmo
dia).

- Preencher o item 3 desse instrumento: Recursos necessários (livros, enciclopédias, mídias e
Internet).
- Agendar outros horários na ECE para a continuidade dessa atividade, caso seja necessário.
Obs. De acordo com a característica do grupo, esta etapa poderá se integrar à etapa 2 e
acontecer na mesma semana.
Tempo de duração: 1 semana
ª etapa – DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
Objetivo
 Aprender a se informar para construir conhecimento.
 Construir o papel de pesquisador a partir do uso dos diferentes dispositivos presentes
na ECE.
 Valorizar as práticas de leitura e escrita.
 Garantir que a pesquisa aconteça respeitando a etapa que cada criança e adolescente se
encontra no seu processo de aprendizagem.
 Desenvolver habilidades para elaboração de textos, compreensão da ideia central e
registros das informações.
Procedimento
- Selecionar as informações por meio da busca em diferentes fontes - livros, Internet,
enciclopédias e mídias etc.
- Realizar a leitura e a compreensão tendo o mediador como facilitador desse processo
(educadores, voluntários e educando no papel de “tutor”
- Registrar as informações a fim de responder às perguntas feitas. Obs. Entregar uma folha
para registro, destacando um campo para anotação do conteúdo pesquisado e um outro
específico para anotação das fontes de pesquisa (dividir a folha com uma linha horizontal).
Tempo de duração: 2 semanas
5ª etapa – ELABORAÇÃO DO PRODUTO PARA EXPOSIÇÃO
Objetivo
 Representar o resultado da pesquisa, utilizando diferentes linguagens de comunicação
e expressão.
 Favorecer a construção de práticas colaborativas entre os sujeitos.
Procedimento
- Construção do produto a ser exposto (a criatividade entra em cena).
- Revisão das informações coletadas.
- Garantir que as informações que serão comunicadas (textos) sejam revisadas com a
educadora, a fim de que compreendam a importância de que o que produz será lido por outro
(intenção de comunicar; presença do interlocutor).
- Aplicação do instrumento 3 - Planejamento do produto para exposição.
- Mediadoras da ECE realizam com as crianças e adolescentes o preenchimento do item 1
ÁREAS DO CONHECIMENTO desse instrumento.
Obs. esta etapa se encerra com a apresentação do resultado da pesquisa ao grupo. A educadora
deverá planejar uma Roda de Conversa.
Tempo de duração: 3 semanas
6ª etapa – AUTOAVALIAÇÃO*
Objetivo
 Avaliar o processo de pesquisa, considerando a atuação como pesquisador.
Procedimento

- Autoavaliação: momento importante de cada participante falar – pesquisadores e educadores
analisam juntos como foi realizada a pesquisa: O que deu certo? O que faltou? O que pode ser
melhorado?
- Momento individual: educador e educando. Obs. A educadora avalia se a criança ou
adolescente pode realizar o preenchimento do instrumento, de acordo com a habilidade de
escrita. No caso da escrita autônoma, a educadora propicia um segundo momento de reflexão
junto ao educando.
- Importante que haja um preparo prévio desse momento, em que a educadora analisa os seus
registros sobre o processo de pesquisa do educando, assim como solicita que o mesmo venha
para o encontro com os seus registros/ instrumentos.
- Aplicação do instrumento 4 - Ficha de Autoavaliação
Tempo de duração: 2 semanas
* Etapa concomitante com a organização da exposição. Flexibilidade de acordo com as
características de cada grupo.
7ª etapa – EXPOSIÇÃO: “Compartilhando nossas descobertas”
Objetivo
 Comunicar o conhecimento adquirido com a Comunidades, possibilitando o diálogo
com o outro e o espaço.
 Permitir a expressão por meio de diferentes linguagens, favorecendo a construção do
ato de pesquisar enquanto criação*.
 Ressignificar o ato de aprender a partir do reconhecimento e da valorização das ações
realizadas com a pesquisa.
 Tornar a pesquisa uma experiência significativa de aprendizagem.
 Permitir ações em que o sujeito dialogue com o saber e seja produtor de cultura.
Procedimento
- Organização da exposição: trabalho desenvolvido por uma Comissão (educadores e, em
estudo, a inserção de crianças e adolescentes nesta etapa).
- Garantir que os produtos expostos sejam organizados por área do conhecimento, utilizando a
linguagem organizacional da ECE (classificação por temas e assuntos).
- Identificar os produtos com os dados do pesquisador e a área do conhecimento do tema
escolhido.
- Reorganizar o ambiente para acomodar os produtos, de forma que possam ser apreciados de
acordo com a sua natureza (bidimensional ou tridimensional).
* Possibilidades de produtos: cartazes, filmes, jornal, folhetos, seminário, móbiles, cubos,
pequenos livros, apresentações virtuais, maquetes, fotos, entrevistas, esculturas, banners,
fichas etc. Tempo de duração: 2 semanas

Anexo 6
Oficina Aprender a Pesquisar
3ª revisão – 1º semestre de 2015

Programa Einstein na Comunidades de Paraisópolis
Estação do Conhecimento Einstein
Planejamento: Oficina Aprendendo a Pesquisar 6 a 8 anos
MÓDULO I – APRENDENDO A PESQUISAR
1º ENCONTRO: O que é pesquisar?
Levantamento dos conhecimentos prévios sobre o que é pesquisar: “O que você entende que é
pesquisar?" - registro coletivo (flip chart, utilizar nesses registros o formato da folha de
registro que usamos fonte, página, canetas para destaque etc.).
Proposta 1: Busca de uma informação
Etapa 1:
- Encontrar um animal que tenha pena, pelo, que voa ou nade.
- Universo para busca de informação: enciclopédias e livros de literatura infantil. Incluir
outros livros de outros temas.
Etapa 2:
- Socializar as descobertas, solicitando que expliquem como buscaram a informação.
- Conversa nomeando que esse processo feito é a PESQUISA.
Etapa 3:
- Construir uma definição com o grupo.
- Busca do conceito no dicionário Infantil (ampliar a resposta).
Etapa 4:
- Conversar sobre a oficina e seus objetivos (enfatizar que esta é uma atividade da Educação
cidadã e que não se aprende sozinho a fazer pesquisa, pois é preciso muito esforço e
persistência. A pesquisa contribui para que se aprenda mais).
Recursos e Materiais:
- Flip chart/ Caneta Pilot
- Enciclopédias (Larrousse, Barsa Hoobs, Atlas Visuais e outros), Dicionários (Aurelinho e
Meu primeiro Dicionário Ilustrado) e Livros de Literatura Infantil.
2º ENCONTRO: Mediador
Proposta 2:
Etapa 1:
- Exibição do vídeo “Aprender a aprender” e conversa sobre o processo de mediação
Etapa 2:
- Quebra-cabeça: distribuir as peças do quebra-cabeça entre as crianças. A ideia é que
percebam que para se ter a imagem completa é necessário utilizar todas as peças e com a
colaboração de todos.
- Conversa de fechamento: retomar o que foi necessário para a realização da atividade, qual a
importância de cada um (peças), a necessidade de ajudar (mediação) para o cumprimento da
tarefa (registro coletivo)
Atividade da semana:

CAÇA ÀS INFORMAÇÕES (pode ser realizado em duplas). (Atividade 1)
(Obs. Atividade desenvolvida na ECE. Agendar uso do espaço)
Recursos e Materiais:
- Vídeo “Aprender a aprender” (Youtube/ pen drive ECE
- Quebra-cabeça (material da ECE/ obra de arte do acervo da Pinacoteca)
MÓDULO II – FONTES DE PESQUISA
3º ENCONTRO: Fonte de pesquisa (Obs. traduzir o termo Fonte de Pesquisa para
“local onde se pesquisa”)
Proposta 3: Exploração da ECE: livros de Literatura Infantil (LI) e Obras de Referência
(OR).
Etapa 1:
- Exploração das diferenças entre os livros. Conversa sobre o tipo de conteúdo.
- Uso das cores para organizar as obras no acervo, símbolo (?) e letra do sobrenome do autor.
Etapa 2:
- Guardar os livros de LI por ordem alfabética e OR pelo símbolo (ter cartaz com o alfabeto
para contribuir com a informação sobre a sequência alfabética).
Etapa 3:
- Vídeo “A menina que odiava livros”
- Conversa sobre a importância da organização e que facilita a busca.
Atividade da semana:
Diferenciar as características de cada obra. (Atividade 2)
Recursos e Materiais:
- Livros de Literatura Infantil e Obras de Referência do acervo da ECE (separar 2 livros por
crianças).
- Vídeo Youtube (pen drive ECE)
4º ENCONTRO: Portadores de Texto
Proposta 4: Classificação de obras do acervo.
- Iniciar o encontro apresentando uma caixa com blocos lógicos. A ideia é que as crianças
percebam as diferenças entre os blocos, classificando-os por cor, tamanho e formato. Na
sequência, apresentar os diferentes portadores de texto (jornal, revista, gibi, livro e
enciclopédia), propondo que eles façam uma classificação também, utilizando agora as
características de cada material.
- Conversa sobre o tipo de informação que cada um deles contém; característica do portador
(papel, tamanho, imagens e conteúdo - notícia, história...).
Atividade da semana:
Associar imagem e palavra – portador de texto. (Atividade 3)
Recursos e Materiais:
- Jornal, revista, gibi, livro de literatura e enciclopédia (acervo da ECE).
5º ENCONTRO: Exploração das Mídias
Proposta 5:
Etapa 1:
- Apresentação de diferentes mídias: DVDs - Filmes e Shows, CDs de música e CD Rom.
- Conversa sobre as características observadas, dando ênfase para o encarte (contém
informação), classificação/idade.
- Falar brevemente sobre a internet.
Etapa 2:

- Conhecer o conteúdo e a forma de utilização de cada mídia (opcional – fazer rodízio com os
educandos ao utilizarem esses recursos/ trechos: filme, clip, audiolivro e CDs).
Atividade da semana:
Registro das mídias. (Atividade 4)
Recursos e Materiais:
- DVDs - Filmes e Shows, CDs de música e história (Audiolivro) e CD Rom (acervo da ECE).
- Equipamentos: micro system, computador e TV.
6º ENCONTRO: Uso da Internet
Proposta 6
Etapa 1:
- Exibição do trecho do filme “Os Smurfs” (uso do computador – Google).
Etapa 2:
- Em conversa, diferenciar as características e funções do computador e da internet
(ferramenta X fonte de informação).
Etapa 3:
- Apresentação do Google – uso do computador (estação ou laboratório) com as crianças e
exploração do Google como ferramenta de busca de informação. Conversar sobre palavraschave para busca de resposta. Enfatizar que esse é um recurso que ajuda na pesquisa.
Sugestão: Orientar educadora do grupo para, se possível, assistir ao filme na Sessão
Cinema do mês.
Recursos e Materiais:
- TV e DVD
- Trecho do filme Smurfs
- Computador/ Data show
7º encontro: Entrevista
Proposta 7: Encenação de uma entrevista
Etapa 1:
- Participação de uma mediadora de leitura para ser entrevistada. Seguir o roteiro preparado.
Uma educadora fará o registro. (Atividade 5)
- Após a entrevista conversar sobre o sentido da entrevista (para quê fazemos uma entrevista,
quem escolhemos para fazer a entrevista, como registramos) - registro sobre as ideias do
grupo.
Etapa 2:
- Apresentação de um episódio do “Sid, o cientista”
Atividade da semana:
Identificação das fontes de pesquisa. (Atividade 6)
Recursos e Materiais:
- Episódio do “Sid, o cientista” (Pen drive ECE
- Equipamento: TV
MÓDULO III – APRENDER A FAZER PERGUNTAS
8º ENCONTRO: Elaboração de Boas Perguntas
Proposta 8:
- Introduzir o assunto com o livro “O livro do por quê?”– curiosidades – lendo as perguntas
feitas nas páginas 4 a 15 Após a leitura realizar o “jogo” Teste-relâmpago (proposto no final
do livro – pg. 56 – perguntas de 1 a 7; respostas pg. 58)

- Apresentar um episódio da “Kika”, conversando sobre as suas curiosidades e como ela
buscou informações.
- Retomar as perguntas que foram feitas no jogo destacando os pronomes interrogativos e a
estrutura de uma pergunta. Registro coletivo.
Atividade da semana:
Perguntas sobre o livro “Telefone sem fio” – Ilan Brenman – apoio da educadora de sala. O
livro deve ser enviado à educadora para a realização da atividade. (Atividade 7)
Recursos e Materiais:
- Coleção “Livro do ” – utilizar o livro Por quê? e apresentar os outros.
- Vídeo Kika – Episódio: De onde vem o papel?
- livro “Telefone sem fio” - Ilan Brenman
MÓDULO IV – COMPREENDENDO AS INFORMAÇÕES
9º ENCONTRO: Título e Tema
Proposta 9:
Etapa 1:
- Leitura do livro: “Pedro e Tina”; conversa sobre o título, tema e assuntos: AMIZADE
(registro coletivo).
Etapa 2:
- Apresentação do clipe “O Caderno” – Toquinho; conversa sobre o título, tema e assuntos
(registro coletivo).
Recursos e Materiais:
- Livro “Pedro e Tina” (variação: pode ser usado o livro “O homem que amava caixas” e
DVD Clipes/ Toquinho (acervos da ECE)
- Equipamento: DVD
10º ENCONTRO: Seleção, compreensão e registro
Proposta 10:
Etapa 1:
- Apresentar a Barsa Hoobs – Hábitos Saudáveis, explorar como as informações podem ser
encontradas nesta fonte: propor o desafio de encontrar informações sobre higiene bucal –
escovação. Localizar no índice e seguir para página indicada. Fazer a leitura das informações
e constatar se as informações foram encontradas.
Etapa 2:
- Apresentar a enciclopédia “Meu º Larousse do Mundo”, explorar o índice com o desafio
de encontrar informações sobre o Brasil. Ler a sessão que contém as informações e fazer uma
pergunta para cada participante, sendo que terão que procurar a resposta no texto lido,
identificando as “pistas” que podem ajudar: imagens, palavras, questionando a educadora, etc.
- Registro em dupla: registrar a resposta encontrada tendo a educadora como escriba, ou
copiando a informação correta. (Atividade 8/9)
Atividade da semana:
Atividade 10
Recursos e Materiais:
- Barsa Hoobs – Hábitos Saudáveis
- Meu 1º. Larousse do Mundo
MÓDULO V – ETAPAS DA PESQUISA E AVALIAÇÃO
11º ENCONTRO: Etapas da pesquisa e Avaliação da oficina
Proposta 11

Etapa 1:
- Apresentação dos instrumentos de pesquisa, conversando sobre cada etapa do processo de
pesquisa e suas características/objetivos. Ressaltar o motivo de termos organizados os
instrumentos dessa forma (organizar o processo)
Etapa 2:
- Aproveitar o momento para questionar as crianças sobre as dificuldades encontradas na
oficina e o que gostaram ou não. Registro coletivo.
- Socialização das descobertas: retomar as visitas feitas à exposição “Compartilhando nossas
descobertas” e as formas/importância de socializar o que foi aprendido com a pesquisa e
exibição do vídeo “Aprendendo a pesquisar”
Recursos e materiais:
- Instrumentos de pesquisa
- Flip chart/ Caneta Pilot
- vídeo “Aprendendo a Pesquisar” (EC – pen drive)

Anexo

Planejamento Educação Cidadã / 1º Semestre 2016
Aprender a Biblioteca
1ª Semana: 29/02 a 04/03 - Apresentando o espaço
 Leitura: Biblioteca??? Uma biblioteca pode fazer milagres.
 Apresentação: Melhores momentos de 2015 - conversa sobre ações com foco na
mediação de leitura.
 Conversa sobre o funcionamento, importância do espaço, combinados e
empréstimos.
2ª Semana: 07/03 a 11/03 – Escolha do acervo
 Vídeo: Ler deveria ser proibido.
https://www.youtube.com/watch?v=iRDoRN8wJ_w
 Leitura : Definir
 Escolha do acervo da sala. (cada educando irá escolher um livro para compor o
acervo da sala)
 Roda de conversa sobre as escolhas dos livros.
3ª Semana: 14/03 a 18/03 - Organização do espaço
 Vídeo: A menina que odiava livros.
https://www.youtube.com/watch?v=geQl2cZxR7Q
 Livros e tombos
 Título e autor
 Localização dos livros
 Banner
4ª Semana: 21/03 a 24/03 – Jogo de tabuleiro
 Leitura: a definir
 Jogo de tabuleiro
5ª Semana: 28/03 a 01/04 - Atividade de exploração da capa.
 Vídeo: De onde vem o livro ?
https://www.youtube.com/watch?v=wPfTwJVKRP4
 Capa e contra - Iremos apresentar o livro: Pra cama hoje não
 Sinopse/ resenha
 Editora
 Atividade: Criação de uma capa com título, nome do autor, ilustrador e editora.
6ª Semana: 04/04 a 08/04 - Atividades das missões
 Missões.
7ª Semana: 11/04 a 15/04 - Conhecendo as bibliotecas da Comunidade e de São Paulo
 Apresentar as bibliotecas da Comunidade e de São Paulo.
 Apresentar as bibliotecas que cada grupo visitará
8ª Semana: 18/04 a 20/04 – Visitar Bibliotecas da Comunidade
9ª Semana: 25/04 a 29/04- Passeio: Visitar Bibliotecas de São Paulo

10ª Semana :02/05 a 06/05 - Coleta de dados sobre as bibliotecas visitadas e apresentar as
fotos.
Possibilidades de dialogo:
 Questionar sobre as semelhanças e diferenças com o nosso espaço.
 Destacar o que mais gostaram nas visitas.
 Como localizaram a informação nas outras Bibliotecas?
 Como é a organização dos livros?
 Depois de tudo isso, o que pensam sobre Biblioteca?
 É essa Biblioteca que queremos para Paraisópolis? O que falta?
 Realizar registro escrito sobre as visitas.
Maio: Finalizar com a montagem da Vitrine (Recortes das visitas às Bibliotecas:
Depoimentos, fotos etc.)
- Intenções: Caso seja possível fazer um folheto informativo.

Anexo 8

Programa Educação Cidadã
Oficina Mediadores de Leitura Participantes: Crianças e adolescentes do Programa Educação Cidadã
Ação: XI Mostra Cultural de Paraisópolis “Nos caminhos de Paraisópolis tem...”
Local: CEU Paraisópolis
Data: 17 de setembro
Horário: 10h00/17h00
Sequência de encontros:
1º Encontro: Sensibilização
 Apresentar a proposta “encontros semanais para vivenciar experiências com
leitura” (a ideia é construir primeiro um percurso de vivência com leitura e só no
5º encontro apresentar a ação de mediação de leitura na Mostra Cultural).
 Realizar uma leitura (escolha de cada educadora/ falar sobre o motivo que a
levou a essa escolha);
 Avaliar o encontro.
2º Encontro: Vivência
 Iniciar o encontro com uma leitura: (escolha de cada educadora/ falar sobre o motivo
que a levou a essa escolha);
 Exposição de livros na colcha de retalhos, os livros serão selecionados
previamente/intencionalmente para auxiliar na escolha que será realizada pelos
educandos posteriormente (IMPORTANTE: selecionar os livros na ECE e fazer uma
lista dos títulos retirados; os mesmos ficarão em cada sala durante todo o tempo da
realização das oficinas e evento);
 Os mediadores serão convidados a escolher um livro da colcha para ler em voz alta
para o grupo (voluntariamente). A ideia é que vivenciem a prática de ler para o outro;
 Conversar sobre as impressões do que é ser mediador;
 Avaliar o encontro.
3º Encontro: Critérios de escolha dos livros/ Papel do mediador
 Iniciar o encontro com uma leitura: (escolha de cada educadora/ falar sobre o motivo
que a levou a essa escolha);
 Iniciar o encontro com os livros expostos com outra configuração;
 Retomar o encontro anterior;
 Exibir o vídeo O que é mediação de leitura (youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=tva28rNVdMU
 Conversa sobre os critérios de escolha de livros – verificar conhecimentos provisórios
(o que acham/pensam sobre os livros expostos na colcha);









Reflexão de como escolher os livros para ler para alguém;
Escolha de um livro para ler para alguém;
Leitura individual;
Convite para ler em voz alta para o grupo;
Conversa sobre o por quê dessa escolha (perguntar qual a motivação que cada um
teve ao escolher essa obra). Importante: construir uma ideia coletiva dos motivos
que nos levam a escolher um livro;
Avaliar o encontro.

4º Encontro: Leitura dos livros escolhidos
 Iniciar o encontro com uma leitura: (escolha de cada educadora/ falar sobre o motivo
que a levou a essa escolha);
 Entrar em contato com os livros escolhidos (expostos na colcha);
 Avaliar se os livros escolhidos são os que eles gostaram (momento para quem quiser
trocar os livros);
 Leitura individual;
 Convite para ler em voz alta para o grupo;
 Avaliar o encontro.
5º Encontro: Leitura dos livros escolhidos
 Iniciar o encontro com uma leitura: (escolha de cada educadora/ falar sobre o motivo
que a levou a essa escolha);
 O que o grupo sabe sobre a Mostra Cultural de Paraisópolis;
 Depoimento de quem participou;
 Apresentar o vídeo da Mostra 2012 e fotos 2014/ 2015;
Link p o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DEDYMXgTbdQ
Fotos: drive Estação do Conhecimento (Mediadores de Leitura)
 Falar sobre a ação de mediação de leitura e realizar o convite para participar da XI
Mostra Cultural; apresentar a proposta (manhã: das 10h às 11h e tarde: das 13h às
15h) e o formato do evento; levantar número de interessados e tamanho das
camisetas) – os que não tiverem interesse poderão vir a ser convidados para
exercerem outras funções como: ser monitor dessa ação (apoio para educadora);
colaborar na organização dos livros que serão doados na feira de livros, por exemplo;
 Definir com o grupo estratégias para “se preparar” para ler no dia da Mostra: ler para
outros grupos no programa e até em outras organizações, por exemplo;
 Avaliar o encontro.

6º Encontro: Confecções das camisetas e sacolas
 Cada grupo avalia e gerencia o tempo e nº de encontros para a confecção dos
materiais.



Entregar a autorização para que os pais assinem.

7º Encontro: Organização para a Mostra
 Montar grupos e horários (organizar dois grupos para ler no dia da Mostra – manhã e
tarde); estabelecer combinados para o dia do evento;
 Organizar os livros na sacola dos mediadores (identificar sacolas com nomes em
chaveiros);
 Separar materiais;
 Confirmar presença (Conferir autorizações).
8º Encontro: Mostra Cultural de Paraisópolis (17/09/2016)
 Feira de livros;
 Mediação de leitura.
9º Encontro: Avaliação - Pós Mostra
 Avaliação sobre as percepções de cada um sobre a ação de Mediação de Leitura;
 Convite para o passeio em uma livraria;
 Autorização para o passeio.
A programar: Sugestão
10º Encontro: Um dia na livraria - Casa dos Livros
 Cada mediador irá escolher um livro na livraria para levar para casa.

