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RESUMO  
A Educação é um campo complexo entrelaçado a uma rede que denominamos de 
“paradigma tradicional da educação”. No entanto, pensamos que todo paradigma 
possuem fissuras em suas lógicas de automanutenção, indicando possibilidades de 
aberturas de “brechas” ao paradigma. Propostas educacionais que se diferenciam 
das propostas então recorrentemente estabelecidas e hegemônicas revelam 
fragilidades do modelo paradigmático reinante, também propõem outras 
compreensões e inteligibilidade do ato educacional e seu sentido. Nossa pesquisa 
busca indicar uma possibilidade de estudo e reflexão sobre as escolas não-
tradicionais e como elas se embatem com o paradigma tradicional. Analisar tais 
propostas educacionais inovadoras nos possibilita aprimorar as percepções de 
possibilidades de respostas a questionamentos e aberturas que, pelo convívio 
enrijecido do cotidiano, não conseguimos – emergidos que estamos – conceber. O 
estudo teórico de nossa pesquisa será aprofundado por vivências de campo que 
iremos realizar junto à algumas escolas brasileiras que tem se destacado na ruptura 
do paradigma tradicional há décadas.  
 
Palavras-chaves: Escolas não-tradicionais; escola alternativa; escolas inovadoras; 
paradigma na educação.  
  

1 INTRODUÇÃO  

Este texto é parte do desenvolvimento da nossa pesquisa de 

doutorado desenvolvida dentro do programa de pós-graduação em Educação, 

Departamento de Educação da Universidade Estadual de Londrina, a pesquisa tem 

orientação da professora Sandra Regina Ferreira de Oliveira.  

Nossa pesquisa parte da noção de que a educação é um campo 

complexo onde as teorias, práticas e estruturas educacionais são entrelaçadas a 

uma rede que denominamos de “paradigma tradicional da educação”. No entanto, 

pensamos que todo paradigma – mesmo em suas tramas mais endurecidas – 

possuem fissuras em suas lógicas de automanutenção, indicando possibilidades de 

aberturas de “brechas” ao paradigma.   
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Propostas educacionais que se diferenciam das propostas então 

recorrentemente estabelecidas e hegemônicas podem revelar fragilidades, limites, 

incompetências do modelo paradigmático reinante, também podem propor outras 

compreensões e inteligibilidade do ato educacional e seu sentido, podendo até se 

fortalecer como núcleo pulsante de “desenrijecimento” de alguns “nós” que 

sustentam e travam o paradigma, podendo se enredar com outras propostas que 

pulsam em contraponto a outros “nós”, confeccionando uma possibilidade de 

“desparadigmatização”. Ou – também – nada disso, se analisarmos a história do 

campo educacional perceberemos que muitas das propostas que sugeriram 

aberturas aos “nós” paradigmáticos foram aglutinadas pelo próprio paradigma ou, 

muitas vezes, se atrofiaram e definharam sem conseguirem se fortalecer.  

Esse campo de disputas nas redes paradigmáticas e nas “brechas” 

dessas tramas enrijecidas trazem discussões fundamentais para pensarmos a 

própria lógica de funcionamento e as estratégias de defesa/ataque/manutenção do 

paradigma hegemônico em que estamos mesclados, do qual sofremos influências, 

mas que também o fortalecemos – na maioria dos momentos sem estarmos 

conscientes destes níveis de envolvimento.   

Nossa proposta de pesquisa busca indicar uma possibilidade de 

estudo  e reflexão a respeito das “brechas” em “nós paradigmáticos”, não desejando 

formular os caminhos para uma “desparadigmatização” imediata, total e impositiva, 

mas buscando sentir quais estão sendo as consequências dos afrouxamentos dos 

“nós paradigmáticos” para o campo educacional, quais os fluxos liberados deste 

campo nos pontos “desenrijecidos”, assim como quais são as estratégias erguidas 

nas disputas paradigmáticas e quais são estes campos de disputas e em que campo 

as batalhas estão ocorrendo. Nesta pesquisa, em específico, estudamos as 

“brechas” através do estudo de algumas “escolas não-tradicionais”.   

O estudo teórico de nossa pesquisa será aprofundado por vivências 

de campo que iremos realizar junto à algumas escolas brasileiras que tem se 

destacado na ruptura do paradigma tradicional há décadas. Descreveremos mais à 

frente quais escolas e a nossa metodologia para tais vivências.  

*  

Muitos pensadores citam o conceito de “tradicional” no campo 

educacional, apresentam-se formulações diferenciadas do que caracterizaria o tal 
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“tradicional”, tendo cada pensador uma concepção própria do que representaria este 

conceito para seu pensamento. Percebemos que, no entanto, o próprio conceito de 

“tradicional” não se encontra pensado e especificado com maior cuidado nos escritos 

destes pensadores, como supomos que tal conceito deve merecer.    

A denominação do que seja “educação tradicional” quase sempre 

detém uma postura inteiramente tendenciosa e, também, o que foi se estabelecendo 

como  

“tradicional” em diferentes momentos da história, foi sempre 

selecionado enquanto tal e como resultado de disputas discursivas. Encontraremos, 

muitas vezes, o termo  

“pedagogia tradicional” referindo-se a um modelo de pedagogia que 

em um tempo- espaço foi hegemônico e que no momento em que é assim 

anunciado já não contempla mais os critérios de verdade e necessidade daquele 

discurso que o anuncia enquanto “tradicional”. Em muitas vezes na história, o 

anúncio – utilizandose de tal rotulação – é uma tática de ataque, uma estratégia de 

um discurso que busca se estabelecer, seduzir, como o novo discurso dominante-

paradigmático rotulando uma outra proposta rival como "tradicional".   

Já em nossa pesquisa o tradicional fica aqui, então, compreendido 

como amarras que enrijecem o paradigma reforçando-lhe inclusive seu caráter de 

difícil irrefutabilidade. Utiliza programas enrijecidos e desqualifica as estratégias 

fluidas. Amarraduras, quase enraizadas, localizadas em pontos da trama 

paradigmática. Um “nó”, uma “amarra”, que enrijece os fluxos de inovação e 

experimentação do campo educacional, fazendo as ações educacionais recorrerem 

ininterruptamente ao mesmo modelo enrijecido. Pontos que estagnam as 

transformações, mas que – é importante afirmar – não podem ser encarados como 

“dispensáveis” apenas por se comportarem como nós enrijecidos, afinal contém a 

sua importância e podem ser compreendidas como descartáveis ou não, dependo de 

cada concepção pedagógica.  

As “tramas paradigmáticas” – e as chamamos assim pelo seu 

aspecto de entrelaçamento e interdependência umas com as outras, formando um 

tecido maior – que elencamos até o momento, com a ajuda de vários pensadores 

(FREIRE; ALVES; DEMO; MORIN; PACHECO; SAVIANI; FOUCAULT), como 

componentes do paradigma educacional dominante na escola pública brasileira, são: 
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A escola como um dever centralizado no Estado, tendo como consequência a 

centralização da concepção dos conteúdos, da metodologia de ensino e da 

manutenção de sua estrutura e dos objetivos do ato educacional... a extrema 

disciplinarização do conhecimento de forma fragmentada e fechada 

(hiperespecialização)… a monodocência... a organização seriada... o ensino 

propedêutico... a busca pela uniformização e disciplinarização... a manutenção da 

hierarquia “professor/aluno”... a imposição de um currículo acabado ao “aluno”... a 

educação narrativa onde o educando se posiciona como receptivo... a linearidade no 

raciocínio explicativo e no aprendizado... o incentivo à laicidade e ao cientificismo... a 

busca pela constante produtividade e eficiência... a busca pela neutralidade e pela 

não afetividade.   

  

2 METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES  

2.1 Criação de conceitos  

“Nó paradigmático”, “brechas”, “fissura”, “paradigma tradicional”, 

“escola nãotradicional”, e outros, são conceitos próprios e singulares neste trabalho, 

de criação do pesquisador inspirado nas leituras e reflexões dos teóricos que se 

aproximam da pesquisa. Esses processo de criação conceitual é parte essencial do 

método desta pesquisa. Compreendemos que é um exercício filosófico que 

territorializa as problemáticas da pesquisa e que, por ser uma pesquisa inédita, deve 

conter conceitos inéditos. A criação de conceitos não só é uma parte essencial da 

pesquisa, mas talvez seja a o ponto mais importante de nosso trabalho.  

 

2.2 Escolas não-tradicionais: saberes emergentes   

Em nossa pesquisa estamos nos aproximando do pensamento do 

sociólogo português Boaventura de Souza Santos, seu conceito de “paradigma” – 

que se aproxima muito da leitura de Edgar Morin. Mas, a contribuição principal à 

nossa pesquisa do pensamento de Boaventura está vindo de suas “sociologias das 

ausências” e “sociologia das emergências” (SANTOS,2002). E de como ambas 

podem ser compreendidas como instrumento teórico para discursamos sobre os 

embates paradigmáticos no campo educacional. Como as práticas e saberes 

presentes nos territórios escolares inovadores podem ser pensados como “prática e 

saberes emergentes”?  
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As “escolas alternativas”, chamemos assim por enquanto, possuem 

uma multidão de exemplos de práticas e saberes pedagógicos inovadores e com 

grande êxito, alguns com quase cem anos de história (como é o caso da Summerhill 

School, fundada em 1921, na Inglaterra), décadas de inovações, inúmeras 

experiências que inovam e reconhecem outras maneiras de pensar e sentir o mundo 

que vão muito além do conhecimento cientificista. É preciso discursar, conceituar 

essas emergências pedagógicas. Chamá-las de “inovadoras” é mantê-las diminuídas 

pelo longo tempo que já existem. Chamá-las de “alternativas” a diminuem como 

modelos alternativos ao hegemônico, não as valorizam pelo que são em sua 

potência própria, mas sim pela sua condição de “dicotomia” a outro modelo. “O que 

proponho é [...] pensar os termos das dicotomias fora das articulações e relações, e 

para revelar outras relações alternativas que têm estado ofuscadas pelas dicotomias 

hegemônicas.” (2002, p.246)  

 

2.3 Escolas selecionadas e trabalho de campo   

Até esse ponto de desenvolvimento de nossa pesquisa estivemos 

diagnosticando quais seriam as escolas que elencaríamos como fundamentais para 

nossa pesquisa. Entramos em contato com leituras que mapearam escolas e 

propostas educacionais “alternativas” ou “inovadoras” (ALVES, 2001 e 2004; 

COLETIVO EDUC-AÇÃO, 2013; GOUVÊA, 2016 E 2017; SINGER, 1997, entre 

outros). Assistimos vídeos e filmes que tem essa característica, como os 

documentários “Quando sinto que já sei” (2017), “Corações e Mentes” (2018), 

“Sementes do nosso quintal” (2012), “A educação proibida” (2012), a série 

“Sementes da Educação” (2018). E mais, vídeos institucionais, vídeos amadores 

disponíveis na internet. Entramos em páginas virtuais das escolas, vimos fotos, 

narrativas da metodologia e outras informações institucionais. E, lembramos, a 

página virtual do programa “Escolas Transformadoras”, realizado pela organização 

Ashoka e Instituto Alana revelou-nos uma excelente pesquisa, também.  

Após todo esse sobrevoo nessa diagnóstico geral, compomos uma 

lista de um pouco mais de duas dezenas de escolas brasileiras que consideramos 

interessantes dentro da perspectiva de brecha paradigmática. Buscaremos citar e 

trabalhar teoricamente todas estas escolas elencadas, mas daremos prioridade de 

análise e visita a campo a algumas.   
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Os critérios de nossa seleção foram: singularidade da proposta 

educacional; preferência às escolas que têm o ensino fundamental e médio; maior 

tempo existência.   

Neste ponto de nossa pesquisa, decidimos nos concentrar em cinco 

escolas, são elas: EMEF Desembargador Amorim Lima (São Paulo); Escola Projeto 

Âncora (Cotia-SP); Escola Municipal Pres. Campos Salles (Heliópolis-SP);  

Escola Democrática Politeia (São Paulo); Escola do IFPR Campus 

Jacarezinho (PR).   

  

CONCLUSÕES  

Analisar tais propostas educacionais inovadoras nos possibilita 

aprimorar as percepções de possibilidades de respostas a questionamentos e 

aberturas que, pelo convívio enrijecido do cotidiano, não conseguimos – emergidos 

que estamos – conceber. A análise pode nos revelar possibilidades, experenciadas e 

vividas, de “fissuras” e “aberturas” em níveis que tínhamos como insolúveis de tão 

enrijecidos nas tramas do paradigma vigente.  

Aqui, porém, deixamos claro que nossa pesquisa não busca propor 

mais um mapeamento ou catálogo das “brechas educacionais”. Sugerimos, sim, 

adentrar nesse campo investigativo interligando conceitualmente as vivências 

existentes no campo educacional brasileiro com experiências e propostas 

educacionais que se fortalecem em vários locais do mundo, e que conflituam com os 

“nós paradigmáticos”, despontando como exemplos representativos e expressivos 

de alternativas aos vários “nós” que compõem a trama tradicional. Não buscamos, 

porém, analisá-las como um exercício de elogio ou heroicização da proposta 

educacional, mas sim como propostas presentes em embate a este paradigma 

tradicional e suas conseqüências no enredamento do “paradigma educacional”. Não 

buscaremos analisar as “escolas alternativas” ou “projetos educacionais” como um 

todo, mas sim elencar algumas de suas ações que tem características de “embate” e 

“arejamento” dos nós – elencados anteriormente – do paradigma tradicional. 

Buscaremos refletir sobre quais são seus efeitos, suas consequências e o que 

resulta de abertura quando se afrouxa alguns dos nós paradigmáticos.  
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