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RESUMO 
 

 

              A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) da Prefeitura Municipal de 

Juazeiro – Bahia implantou uma proposta pedagógica para toda a rede escolar do 

município, chamada de  Pedagogia de Projetos.  E este trabalho, que ora se 

concretiza, tem como objetivo estudar a implementação dessa proposta no Colégio 

Municipal Paulo VI, que é a maior instituição  da cidade. Além disso, os professores 

têm melhor qualificação. Neste trabalho, nós apresentamos a implementação da 

Pedagogia de Projetos, que é a proposta da Secretaria de Educação e Esportes, as 

bases teóricas que inspiram a proposta, a caracterização das concepções teóricas 

dos professores e o impacto dessas na prática docente.  A análise foi feita tendo 

como base as informações obtidas por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

realizadas com a equipe técnica da SEE e os professores. Também observamos o 

trabalho dos mesmos nas salas de aulas e os resultados apontam  que a prática da 

Pedagogia de Projetos ainda não se concretizou; principalmente, porque os 

professores não conseguiram assimilar e compreender o conceito de globalização, 

questão chave para a vivência de uma pedagogia que se fundamenta em projetos, 

sobretudo quando inspirada em Hernández e Ventura. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 

              The Secretary of Education and Sports of   municipal   town hall of Juazeiro 

– BA, has implemented a teaching proposition for all  municipal school network, 

called Teaching on Projects. This study   has the objective to investigate the 

implementation of this proposition at  model school  “Colégio Municipal Paulo VI”, 

which   is the biggest   institution of  the town.  Besides,    the teachers from this 

school  have    the better  qualification. In this work, we present  the implementation 

of  Teaching on projects,   the proposition of Secretary  of Education and Sports, the 

theoretical basis, in which the  proposition was inspired, the characterization of the 

theoretical conceptions of the teachers and the impact of these ones  in their 

teaching  practice. The analysis   was done  taking as a basis the data collected  

through semi-structured interviews with  the technical team   of Secretary of 

Education and Sports and the teachers.  We   also observed the work of the teachers 

in their classrooms. The results  point  out  that   the practice of   Teaching on 

Projects still   wasn’t   realized, mainly because   the teachers didn’t get assimilate   

and understand the concept of globalization,    key issue for an experience of 

teaching based on projects, especially   when it is inspired in Hernández and 

Ventura. 



 

 

 

 

1.0   INTRODUÇÃO 

 

 

A escola é a instância social criada para a aquisição do conhecimento 

acumulado historicamente, mediante o trabalho cultural do homem, com o intuito de 

proporcionar à nova geração uma educação que possibilite uma vida digna 

individualmente na sociedade, humanizando-a criticamente. Analisando a realidade 

escolar. Podemos constatar, que ela, via de regra, está longe de cumprir  esse papel 

de forma satisfatória. 

Na nossa prática profissional, enquanto professor do Departamento de 

Educação e Ciências Humanas da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 

estamos constantemente rediscutindo sobre o papel da escola. Ao longo de dez 

anos, ministrando a disciplina Didática e de quando em vez a disciplina 

Epistemologia das Ciências da Educação, levantamos dados procurando as razões 

do hiato entre o pretendido na escola e o que de fato se realiza, especialmente na 

instituição pública. Esses dados não se distanciam de forma significativa daquilo que 

já encontramos  na vasta literatura sobre o fracasso escolar. As observações nossas 

e as dos nossos alunos indicavam a incapacidade da maioria dos professores de 

estimular a aprendizagem do aluno. Prevalecem aulas expositivas, seguidas de 

exercícios e provas. Diante de um mundo cheio de atrações tecnológicas e, 

principalmente, da mídia, a aula se diferencia, se torna tediosa e os alunos 

constantemente desviam a atenção,  perturbando o decorrer do ensino. Mesmo 
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tendo o livro didático à disposição, o uso que se faz, via de regra, nem alcança o 

próprio nível do livro. Questões elaboradas no livro que estimulam reflexões dos 

alunos, além do propriamente dito no texto didático, são freqüentemente substituídas 

pelo professor por outras que podem simplesmente reproduzir o conteúdo como 

verdade definitiva. Permanece existindo um grande número de professores que se 

restringe a pedir para um aluno escrever o conteúdo no quadro e manda a turma 

fazer cópia. A isso se junta um desestímulo dos professores pelos baixos salários e 

esse, quando passado para os próprios alunos gera, constrangimento e 

desestímulo. Observamos ainda os fatores externos que influenciam o ensino. A 

falta de incentivo por parte dos pais, a necessidade de contribuir na renda familiar, a 

ocupação exagerada das crianças com os afazeres domésticos e o próprio 

envolvimento das crianças, direta ou indiretamente, com a situação da violência 

crescente na nossa sociedade contribuiu para piorar a situação da escola. Temos 

relatos de professores que ensinam à noite sem nenhuma autoridade em sala de 

aula por serem constantemente ameaçados de receber represálias violentas. Além 

da pressão por parte dos alunos, existe uma pressão por parte dos órgãos 

administrativos de não reprovar os mesmos, que não se esforçam e também não 

precisam ter grandes preocupações de não passar de ano. A falta de material e 

merenda, a estrutura inadequada do prédio escolar, a ausência de um ambiente que 

estimule a aprendizagem são outros fatores detectados.   

Sem dúvida, não existe a possibilidade de encontrar uma fórmula 

generalizada que explique o funcionamento desses fatores, pois todos, de uma 

forma ou outra, dependem da situação histórica, geográfica, social e cultural de cada 
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ambiente escolar, além da formação profissional dos seus docentes. O que é 

possível, no âmbito desse trabalho, é selecionar um desses fatores e estudá-lo 

numa situação concreta para gerar respostas, mesmo provisórias, para essa 

situação que só, em comparações posteriores, podem ganhar um certo grau de 

generalização. 

A questão que mais nos causou curiosidade no nosso trabalho profissional 

e que, com certeza, é um fator significativo no funcionamento da escola é a da 

relação entre teoria pedagógica e a prática educativa do professor. Tanto nas 

nossas observações, quanto nos relatos dos nossos alunos, constatamos uma 

grande diferença entre o discurso do professor a respeito das bases teóricas que 

norteiam a sua prática e aquilo que faz em sala de aula. O discurso do professor 

nem sempre implica algo prático. Ele afirma princípios pedagógicos, que deveriam 

guiar seu agir em sala de aula e, na hora de aplicá-los, atua de forma diferente. O 

seu discurso veiculado na sala de aula não corresponde às suas crenças e 

convicções interiorizadas que de fato guiam o que faz. O discurso aparece como 

algo exterior a ele, algo que aprendeu de forma bastante superficial. 

Freqüentemente, trata-se de teorias sobre a educação que estão em moda ou 

correspondem simplesmente à expectativa da gestão da escola ou da instância que 

determina a política educacional da mesma. Não tem identificação nem 

compreensão mais aprofundada do que aparentemente defende em termos de teoria 

ou filosofia educacional. Se a filosofia, no entendimento de Luckesi (1994, p.23) “é 

um corpo de entendimentos que compreende e direciona a existência humana em 

suas mais variadas dimensões”. Podemos concluir que o discurso do professor, 
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nesse caso, não é a sua própria filosofia, pois não direciona a sua existência. Nessa 

compreensão, não podemos nem aceitar a tão falada dicotomia entre teoria e 

prática. Se entendemos a teoria de uma prática, aquela que de fato a fundamenta, 

não há contradição entre elas. A desarticulação ou até a dicotomia na verdade se 

encontra na diferença entre a teoria que corresponde à prática do professor e o 

discurso que ele assimilou superficialmente. Portanto, entendemos que só é 

possível.sabermos quais são as reais crenças teóricas ou vivenciais do professor a 

partir do que ele faz na prática. Partindo desse entendimento, podemos dizer que a 

prática do professor é o reflexo de uma concepção internalizada, que nem sempre 

aparece no discurso do mesmo. 

Ciente dessa situação, tivemos o interesse em estudar mais 

sistematicamente a relação entre o discurso teórico-filosófico do professor e as 

concepções que determinam sua prática. Qual é a relação entre essas duas 

realidades que fazem parte do mesmo sujeito e, ao mesmo tempo, se distanciam 

não raras vezes significativamente? Não pretendemos, nesse trabalho, entrar em 

cogitações e estudos sobre fatores psíquicos e emocionais que podem ser possíveis 

explicações pelas diferenças entre ambas as partes. Concentramo-nos na questão 

da própria formação profissional e sua influência nas convicções que norteiam a 

prática pedagógica. Quais os momentos na formação profissional, sendo ela inicial 

ou continuada, que marcam sua convicção pedagógica? Como  conceitos filosófico-

epistemológicos se tornam significativos para a prática do educador ou, o que nos 

parece mais comum, o que leva o educador a não assimilar, mais profundamente, as 

teorias educacionais com as quais entra em contato? 
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Com essas inquietações, buscamos um objeto empírico que nos 

possibilitasse estudar questões como essas. Optamos pelo Colégio Municipal Paulo 

VI da cidade de Juazeiro-Bahia, onde residimos. Além da proximidade que possibilita 

nossa maior presença na escola, justifica-se essa escolha por ser a escola pública 

municipal de maior destaque no município, tanto em relação ao número de 

professores quanto à sua qualificação. Dos 116 docentes, 110 possuem formação 

superior e grande parte desses com pós-graduação lato sensu. Achamos esses 

dados significativos em relação a uma certa pré-compreensão da nossa questão. 

Supomos que a maior qualificação profissional fornece maior possibilidade de 

construir conhecimento das mais variadas teorias educacionais, gerando mais 

oportunidade de aprofundamento das mesmas, bem como identificação mais 

estreita. Além disso, podemos esperar, que, num colégio maior e de professores 

qualificados, há mais espaço para o intercâmbio das idéias pedagógicas e troca de 

experiências da prática, fatores que, em princípio, podiam ajudar na articulação do 

discurso pedagógico com as convicções que de fato impulsionam o agir educacional. 

Para identificar as teorias educacionais em que boa parte dos docentes dessa 

escola baseia o próprio discurso, elaboramos um questionário que distribuímos para 

todos os docentes. A devolução do mesmo foi bastante aquém do número esperado. 

No total, só 16 (dezesseis) docentes responderam. Surpreendentemente, a grande 

maioria  que devolveu o questionário, se declarou adepto de uma proposta 

pedagógica que eles chamavam de “Pedagogia de Projetos”. Descobrimos que tal 

proposta é oriunda da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, que adotou a 

mesma como diretriz da sua gestão 2001 – 2004. Dessa forma, confrontamo-nos 
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com a situação em que a própria Secretaria de Educação estava interferindo na 

relação que nos interessava estudar, tornando impossível analisar a relação em 

questão sem levar em conta a atuação da Secretaria. Esse fato nos levou a 

reformular a nossa questão, adaptando-a à situação encontrada, sem perder de 

vista o nosso interesse central. Em vez de verificar simplesmente como o discurso 

se articula com a convicção pedagógica num determinado momento, encontramos a 

possibilidade de estudar a relação em processo de mudança. Procuramos saber 

como as ações de implantação da proposta da Pedagogia de Projetos por parte da 

Secretaria de Educação se refletiam no discurso pedagógico do professor, fato que 

as próprias respostas do questionário já davam provas, e, mais importante ainda, 

quais seriam as repercussões desse novo discurso nas convicções mais internas do 

professor, quais de fato guiam sua prática. Tornou-se dessa forma objetivo da nossa 

dissertação analisar o embate teórico e as repercussões na prática pedagógica da 

implantação da “Pedagogia de Projetos” no Colégio municipal Paulo VI de Juazeiro – 

BA, na gestão da Secretaria de Educação 2001 – 2004, tendo em vista a distinção 

feita entre o discurso declarado e a teoria que corresponde de fato à prática em sala 

de aula. 

Para desenvolver o estudo pretendido, foi preciso obter informações sobre 

o discurso dos professores antes da implantação da proposta do Município. 

Pedimos, portanto, no início do ano letivo de 2003 à coordenação pedagógica do 

Colégio Municipal Paulo VI, os projetos que os professores pretendiam desenvolver 

nesse mesmo período. Recebemos um total de 13 documentos que, de fato, tinham, 

no máximo, as características de um plano de ensino, mas que foram intitulados de 
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projetos. A partir da linguagem utilizada, argumentamos sobre as temáticas 

escolhidas e encontramos, em alguns desses planos, indícios suficientes para 

identificar as tendências filosóficas em que os seus autores se baseavam. De forma 

mais nítida, encontramos “projetos” com forte parentesco da abordagem holística na 

educação. Observando os limites de tempo do nosso próprio estudo, optamos por 

fazer uma análise exploratória dos projetos de três professores do referido colégio, 

cada um pertencendo a uma dessas tendências teóricas da educação. Interessava-

nos, nesse caso, saber como o discurso anterior dos professores se confronta com a 

concepção nova, que é a proposta da Secretaria de Educação e Esportes. Podemos 

supor que determinada reação dos professores à proposta da Prefeitura teria razões 

específicas em suas opções teóricas de origem. A observação da reação de 

representantes de distintos discursos viabiliza sustentar suposição dessa natureza. 

Além do confronto dos discursos, se fez necessário observar a prática pedagógica 

dos referidos professores, para fazer as comparações entre possíveis repercussões 

das duas teorias na convicção orientadora da prática. Assistimos aulas dos três 

docentes na medida em que adquirimos informações sobre as concepções que os 

mesmos defendiam como elementos teóricos que embasavam a sua prática. 

De acordo com esses passos, a dissertação se divide nos seguintes 

capítulos: inicialmente, procura-se caracterizar a Proposta Pedagógica do Município 

de Juazeiro na gestão 2001 – 2004. Para isso, apresentamos um pequeno histórico 

da elaboração e implantação da Pedagogia de Projetos nas escolas do município. 

Em seguida, sintetizamos o documento básico norteador da proposta, o qual foi 

elaborado pela equipe do município responsável pela mesma. Na seqüência, 
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caracterizamos os fundamentos da proposta, que de acordo com a equipe da SEE, 

tiveram John Dewey, Hernández e Ventura como fontes inspiradoras, fato que nos 

levou a analisar os elementos chaves das reflexões teóricas desses autores. 

O capítulo seguinte reúne os elementos necessários para processar as 

comparações pretendidas. Fizemos, isoladamente, em relação a todos os 

professores, caracterizações básicas sobre a sua formação profissional e suas 

respectivas experiências em sala de aula. Levantamos dados sobre a aquisição do 

discurso teórico da educação por parte dos docentes e caracterizamos em breves 

traços as origens filosóficas e epistemológicas dos mesmos. Uma descrição, quase 

protocolar dos elementos mais significativos das aulas observadas, serve como base 

para detectar, principalmente, em que medida é possível identificar a teoria 

subjacente à prática de elementos que se justificam a partir do discurso teórico 

declarado. Pergunta-se: Em que medida existe consonância ou divergência entre o 

discurso que o docente tinha adquirido antes e os princípios do próprio agir 

pedagógico? Num segundo passo, foi feita uma comparação da teoria orientada da 

prática do professor com a  própria proposta da Secretaria de Educação. Conclui-se 

esse capítulo com a apresentação da fala dos três professores, por meio de  

entrevistas individuais e semi-estruturadas. 

Nas considerações finais, busca-se sintetizar os resultados da presente 

pesquisa, discutindo-se os limites que a mesma apresenta, indicando, finalmente, 

algumas questões para futuras investigações em relação à mesma problemática.  
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2.0  PROPOSTA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO: PEDAGOGIA DE PROJETOS     

 

  

Iniciamos este capítulo com uma breve descrição do processo através do 

qual a equipe técnica da Secretaria de Educação e Esportes decidiu pela proposta 

pedagógica da gestão 2001 a 2004, e as ações desenvolvidas para a 

implementação dessa proposta. Os dados levantados sobre essa questão foram, em 

grande parte, adquiridos num processo de acompanhamento sistemático na medida 

que as nossas demais obrigações profissionais permitiram e completados em grande 

número de conversas esporádicas com os envolvidos no processo, como os técnicos 

da prefeitura, diretores, coordenadores de escolas e professores. Para completar 

essas informações, às vezes, esporádicas e parciais, realizamos quatro entrevistas 

com a pessoa responsável para a implantação do projeto da SEE e um número bem 

mais alto com as duas coordenadoras pedagógicas do Colégio Municipal Paulo VI, 

objeto empírico da nossa pesquisa. Em seguida, procedemos a uma análise do 

principal documento elaborado pela Secretaria de Educação e Esportes sobre a 

Pedagogia de Projetos. Seguimos os princípios básicos da hermenêutica para tal 

tarefa. Como os técnicos afirmaram, fez-se baseada, principalmente, em escritos de 

John Dewey e Hernández e Ventura. Apresentamos também uma análise das bases 

teóricas que orientam essas fontes, objeto do nosso estudo.   
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2.1 BREVE RELATO HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DA PEDAGOGIA DE 

PROJETOS 

 

Ao assumir a gestão do município na cidade de Juazeiro, no ano de 2001, o 

Governo “Participação e Trabalho” tinha uma meta: Melhorar a educação municipal 

durante os quatro anos da nova administração. Para tanto, formou uma equipe 

constituída de pedagogos e professores de diversas áreas. Logo no primeiro mês, a 

equipe já discutia, internamente, a necessidade de implantar uma proposta que 

pudesse contribuir com o avanço qualitativo do ensino nas escolas da rede 

municipal. Muitas idéias surgiram; mas não demorou muito para o grupo perceber 

que uma proposta voltada para uma rede exige uma discussão com os segmentos 

envolvidos principalmente, com a classe dos professores. Assim, ficou determinado 

que, ao iniciarem-se as aulas, a Secretaria de Educação e Esportes iria promover 

alguns fóruns com o objetivo de ouvir os segmentos dos professores, alunos e a 

quem mais se interessasse pelo tema. Organizaram-se, então, os convites para as 

escolas com o objetivo de alcançarem os diretores, os coordenadores, os 

professores, os alunos e funcionários interessados. Em março de 2001, aconteceu o 

primeiro fórum, com uma participação, que, segundo a SEE, foi bastante 

significativa. Foram apresentados pela equipe da Secretaria, dados diversos sobre a 

matrícula na rede, número de evasão, percentual de crianças fora da escola no 

município e dados sobre a aprovação e reprovação de alunos. Com a apresentação 

dos dados, a equipe queria despertar nos presentes a necessidade de construir uma 
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proposta que mudasse o perfil do ensino público na rede municipal, visando avançar 

em muitos aspectos das informações reveladas. 

Com o advento do primeiro fórum, surgiram não só os grupos de pessoas 

interessadas, que compreendiam tratar-se de uma idéia que, certamente, contribuiria 

com o processo de ensino no município, mas, também  os professores que 

resistiram às sugestões de mudança. O grupo resistente alimentava a ilusão de que 

o novo governo podia mudar a realidade a partir de projetos mirabolantes. Instituía-

se assim, a formação da resistência à mudança  já que o lema para a educação 

nessa nova gestão era: “Educação agora é outra história”. Esse lema gerou, nos 

professores de corrente política contrária, uma antipatia precoce a tudo que partisse 

dessa nova equipe gestora. Essa rejeição ficou visível desde o primeiro fórum. 

Todavia, a equipe não se desanimou e marcou para o mês seguinte mais uma 

reunião para que todas as escolas ali presentes, através dos seus diretores, 

coordenadores, professores e alunos pudessem, no próximo encontro, levar uma 

proposta para a educação de Juazeiro e, mais especificamente, algo que 

contemplasse o pedagógico. Com a crítica de alguns e o aplauso de outros, a 

primeira reunião chegou ao fim com perspectiva de futuro a partir das possíveis 

contribuições que os professores aliados poderiam dar. 

No fórum seguinte, que aconteceu no mês de março, os professores, os 

diretores e alguns alunos apareceram. Dessa vez em número menor, mas 

interessados em contribuir com o avanço da educação na rede. Ao iniciar a 

exposição das propostas, as escolas levaram muitos problemas existentes e, ao 

mesmo tempo, algumas sugestões com o objetivo de amenizar ou superar as 
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dificuldades que para os professores implicavam em entraves para a educação. A 

equipe técnica da SEE registrou tudo o que foi apresentado  pelas diversas 

instituições e agradeceu as contribuições de todos os presentes, deixando evidente 

que ainda faltavam sugestões no campo pedagógico e que o motivo desse fórum 

seria levantar dados para a construção de uma proposta pedagógica municipal. 

Como não havia surgido nada ainda do que a SEE desejava, foi marcada para uma 

outra data, uma nova reunião para levantarem dados mais pedagógicos, que 

viabilizassem a construção da proposta. 

No terceiro encontro das escolas, somente o Colégio Municipal Paulo VI 

levara algo, que correspondia ao que a SEE desejava, uma proposta pedagógica. 

Alguns professores do referido Colégio apresentaram para todos os presentes uma 

experiência que eles vinham desenvolvendo cujos  resultados pareciam muito 

satisfatórios. Tratava-se de uma pedagogia embasada em projetos de trabalho, 

inspirada em Hernández e Ventura predominantemente. A proposta logo ganhou a 

simpatia e a adesão de todos os presentes que a aprovaram por unanimidade.  

No quarto mês do ano, após a reestruturação do projeto, a SEE apresentou 

a proposta no fórum para deliberação final. Nessa oportunidade, alguns professores 

da resistência apareceram e expuseram para o público presente que essa seria mais 

uma proposta a não se consolidar, porque toda equipe nova, quando chega ao 

poder, pensa que tudo pode ser feito; mas  a realidade é bem diferente do que 

imaginam os novatos. Mesmo diante da posição contrária de alguns, a proposta em 

versão final foi aprovada pela maioria que estava presente. 
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Com a aprovação da proposta, a SEE tratou de organizar um plano de  

difusão, para que todos pudessem conhecê-lo e colocá-lo em prática já no segundo 

semestre. E, assim, aconteceram diversos encontros pedagógicos da equipe técnica 

com as diversas escolas, incluindo o Colégio Municipal Paulo VI. Antes desses 

encontros, a SEE promoveu uma capacitação para os diretores e coordenadores 

responsáveis pelas escolas da rede, com o intuito de propagar melhor a proposta. 

Esses profissionais seriam os primeiros multiplicadores da idéia.  

Reuniões, encontros e seminários passaram a fazer parte da rotina da SEE 

e das escolas, visando à implementação da proposta pedagógica. Essa prática 

resultou na realização de grandes seminários durante a semana pedagógica, 

realizada anualmente pela Secretaria de Educação e Esportes durante toda a gestão 

(2001 a 2004). 

Ainda com relação aos eventos, vale destacar  a primeira mostra que a SEE 

organizou no fim do ano letivo de 2003, exibindo os melhores projetos desenvolvidos 

na rede à comunidade. Os professores relataram as experiências e demonstraram 

junto com os seus alunos a execução dos melhores projetos. Durante um dos 

intervalos, o secretário de educação nos falou, informalmente, que não depositava 

credibilidade nas inovações pedagógicas que a sua equipe defende. Para ele, o 

aluno só aprende com práticas tradicionais, como antigamente. Também afirmou 

que, na sua concepção, o aluno deveria estudar basicamente português e 

matemática. Para o secretário a Pedagogia de Projetos não passa de uma aula mais 

alegre, que quase não ajuda o aluno a aprender de fato. Ao procurar explicações 

para essa divergência, no mínimo constrangedora, fomos informados de que o 
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mesmo foi nomeado pelo prefeito, principalmente para ajustar as contas da 

Secretaria de Educação, pois as ações de sua  antecessora partia das necessidades 

reais das escolas e não do orçamento disponível. O secretário, mesmo não tendo 

formação pedagógica no sentido acadêmico, delegou as questões pedagógicas para 

a sua equipe técnica, sem se envolver nelas. 

Também, queremos destacar ainda a Semana Pedagógica 2004, que 

aconteceu no mês de fevereiro. Palestras e oficinas, com a temática voltada para a 

Pedagogia de Projetos, foram ministradas por professores mestres e doutores da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Temas como globalização 

foram discutidos com um certo grau de aprofundamento porque, segundo a SEE, 

parte dos professores ainda não tinha assimilado bem o que significava alguns 

conceitos abordados até aquela data. Seguidas das discussões, aconteceram 

oficinas para que o professorado pudesse entender como se processavam aquelas 

concepções numa eventual prática da proposta. Os resultados dessa Semana 

apareceram nos formulários de avaliação do próprio evento. Na oportunidade, a 

maioria dos participantes indicou que a Semana tinha sido muito boa ou ótima. 

Raros foram os professores que acharam o seminário regular ou ruim. 

Após a realização dessa Semana Pedagógica, a SEE esperava que a 

proposta se consolidasse de vez no Colégio Municipal Paulo VI. Mas esse fato não 

se concretizou. Segundo informações advindas do professorado, a SEE organizou 

um monitoramento pedagógico com o objetivo de acompanhar, mais de perto, a 

elaboração e a execução dos projetos. Para isso os professores interessados 

organizariam suas propostas em conjunto com as coordenadoras do Colégio, que 
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também observariam algumas aulas desses professores para identificar as possíveis 

falhas durante o processo da aula. Esse acompanhamento permitiria à coordenação 

uma orientação mais aprofundada do processo de execução dos projetos. De acordo 

com as coordenadoras do Colégio, os professores não aceitaram o monitoramento, 

talvez por receio de não conseguirem efetivar na prática o que iriam colocar no 

documento. Conforme o coordenador geral da equipe técnica da SEE, os 

professores têm muita resistência ao que é novo. Em decorrência dessa postura, a 

aceitação do monitoramento pedagógico não se efetivou. 

Como conseqüência do monitoramento, os professores evitaram trabalhar 

com projetos, temendo um acompanhamento que, para muitos, seria uma 

fiscalização disfarçada, segundo uma das professoras da equipe técnica da SEE. 

Também nos foi dito por uma das técnicas que havia influência partidária 

nas resistências desses professores. Por ser a atual gestão, identificada como um 

governo de esquerda, os professores de tendência conservadora não aceitavam, 

com bom grado, que uma proposta como essa surgisse numa administração com a 

qual eles não simpatizavam; e, em decorrência, semearam várias idéias que não 

viabilizavam na prática a implementação da Pedagogia de Projetos. Como 2004 era 

um ano de eleições municipais, as propostas dessa gestão poderiam dificultar a 

vitória do grupo político oposto. Conseqüentemente, o ano de 2004 foi desfavorável 

para a execução da proposta no Colégio Municipal Paulo VI. 
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2.2  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DA SEE 

 

Ao analisar o documento da proposta sobre a Pedagogia de Projetos, 

fornecido pela Secretaria de Educação e Esportes do Município de Juazeiro para a 

rede de ensino, incluindo o Colégio Municipal Paulo VI, encontramos os principais 

pressupostos que servem de justificativa para a opção por essa orientação 

pedagógica no Ensino Fundamental. 

Antes de entrar na análise da proposta propriamente dita, vale ressaltar que 

não foi fácil ter acesso a esse documento. A própria coordenação do Colégio 

Municipal Paulo VI afirmou não ter à sua disposição a proposta. Vários pedidos 

pessoais na SEE não foram atendidos, tendo sido alegados os mais diversos 

motivos. Só através de muita insistência junto ao nosso colega de trabalho, membro 

da equipe, conseguimos uma cópia do documento. 

A partir da concepção de que o “educador participará efetivamente do  

processo educativo, ao invés de apenas obedecer a um currículo imposto” (SEE, 

2001, p. 8), a Pedagogia de Projetos pretende, em princípio, viabilizar uma ação de 

caráter real do próprio educador, pois visa a permitir que o mesmo construa um 

programa com base na necessidade do projeto, aproximando-o da realidade 

concreta, objetivando e associando os conteúdos à praticidade. Concebe-se que, 

dessa forma, segundo a referida pedagogia, o professor terá uma participação mais 

objetiva junto ao currículo, uma vez que, no modelo que se pretende superar, o 

educador apenas se submete, obedecendo a um programa imposto, o qual, na 
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prática, ganha um caráter subjetivo, com certo distanciamento da realidade concreta, 

sem uma participação significativa. 

Entendemos que na prática pedagógica do educador, durante a fase de 

planejamento, dificilmente o professor extrapola o que sugere os livros didáticos. O 

mesmo quase não contextualiza os conteúdos e nem busca interagir com o 

conhecimento das diferentes disciplinas. Objetiva-se portanto, a superação dessa 

prática, por uma proposta que venha, de fato, redimensionar as ações do professor 

a partir de uma reflexão sobre a sua posição frente ao currículo que se quer suprimir.   

Pensando nesse primeiro pressuposto, pode-se perguntar: será que o 

professor percebe a sua participação como  estática no modelo curricular que se 

pretende superar? Levanta-se, portanto, já nesse primeiro pressuposto, a questão: 

em que medida a Secretaria vai poder motivar os seus professores para essa nova 

visão de currículo? Encontramos nisso uma primeira possibilidade de entrave à 

viabilização do processo. Outro pressuposto que justifica a tentativa de implantação 

dessa proposta é a concepção de que “os educandos participarão do processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que os temas a serem trabalhados são escolhidos 

por eles” (SEE, 2001, p. 8). Entende-se que a não-participação do educando no 

planejamento de ensino desvaloriza os interesses do mesmo, gerando muita apatia 

e desmotivação. Fala-se muito  que o educador precisa desenvolver um ensino que 

vislumbre a aprendizagem procedimental; porém não é fácil para o professor 

alcançar esse estágio se o programa de ensino não possui um caráter significativo 

para o aluno. Para compreender a ação do que se faz, é preciso que haja uma 

clareza sobre as finalidades de cada procedimento. Num conteúdo significativo, de 
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interesse do aluno, voltado para a realidade do mesmo, a aprendizagem 

procedimental implica uma consciência dos diversos procedimentos. Por isso a 

equipe apoiando-se em Zabala afirma que “as atividades devem partir de situações 

significativas e funcionais, a fim de que o conteúdo possa ser aprendido junto com a 

capacidade de poder utilizá-lo quando seja conveniente” (1998, p. 81). 

No antigo modelo, os conteúdos programáticos são selecionados pelo 

professor a partir do que propõe o sistema de ensino, mas não há uma participação 

do discente nesse processo. O planejamento se configura como uma prática que se 

processa de cima para baixo, desconsiderando o educando enquanto sujeito que 

pensa. Essa perspectiva, quase trata o aluno como se o mesmo fosse um objeto, 

sem direito a uma interferência em algo que lhe diz respeito. Os conteúdos vão 

sendo impostos ao aluno mesmo que esses não despertem interesses mínimos. Daí 

a argumentação de que é necessária a implementação da Pedagogia de Projetos, 

como elemento fundamental para a inversão de valores pedagógicos de caráter 

conservador. 

Outros fatores precisam ser pensados porque entendemos que, 

culturalmente, os educandos foram condicionados a não pensarem com autonomia, 

no que se refere à emissão de opiniões, e esse fato é um elemento que, na visão da 

própria equipe, dificulta a implementação dessa proposta a curto prazo. Esse 

problema pode até impelir o educador menos reflexivo a deduzir que não é possível 

contar com uma participação efetiva do aluno e levá-lo a decidir sozinho tudo que 

envolve o processo ensino-aprendizagem, banindo outra vez um ensino que deve 

partir de situações significativas e funcionais. Não podemos desconsiderar essa 
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eventual possibilidade, pois é algo que a experiência de sala de aula tem revelado a 

todos os que já passaram por situações de mudança no currículo. Um fator, como o 

levantado aqui, pode resultar em prejuízos enormes para uma proposta que foi 

pensada para substituir outro modelo de prática pedagógica; por isso, mister se faz 

que os envolvidos façam reflexões diversas  tentando compreender os percalços 

que, por acaso venham aparecer.  

Um terceiro pressuposto que busca justificar a proposta é que “a instituição 

pode desenvolver um trabalho direcionado às necessidades da comunidade e que 

possa ser revertido em ações concretas” (SEE, 2001, p. 8). A relação escola-

comunidade é fator de grande relevância no processo de desenvolvimento das 

ações educativas, pois contextualiza, enriquece e concretiza o ensino e a 

aprendizagem, podendo a escola levantar diversas sugestões que possam contribuir 

com a melhoria das condições de vida da comunidade. Além dessas possíveis 

contribuições, que a escola pode oferecer à comunidade na qual se insere, o próprio 

processo de aprendizagem pode despertar no aluno comportamentos que o levem a 

compreender os problemas e conduzi-lo a uma ação que possa não só solucionar, 

mas ajudá-lo a buscar alternativas que amenizem ou mesmo resolvam os 

problemas. Do ponto de vista das discussões existentes hoje na educação, fala-se 

que o ensino não pode ser de predominância factual, (isso ocorre quando o 

professor entende que o (a) aluno(a) aprende quando é capaz de reproduzir o 

conteúdo). A Secretaria, citando Zabala, afirma que, na maioria “destes conteúdos, a 

reprodução se produz de forma literal, portanto, a compreensão não é necessária já 

que muitas vezes tem um caráter arbitrário” (1998, p. 41). Segundo a Secretaria de 
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Educação e Esportes do Município, os projetos de trabalho propostos por essa 

pedagogia, podem viabilizar a superação de uma visão de predominância factual no 

ensino, possibilitando o surgimento de uma concepção de ensino-aprendizagem 

conceitual e isso ocorre quando o discente é capaz não só de reproduzir o conteúdo, 

mas também sabe interpretar, compreender ou expor um fenômeno. Quando se fala 

em projetos, deve-se conceber que os alunos envolvidos terão que buscar os 

conteúdos necessários com afinco, para que seja possível a solução do problema. 

Entende-se que o aluno não consegue compreender os conteúdos e assim sendo, 

não será viável a transposição de um conhecimento em uma situação nova 

(aprendizagem procedimental); por isso fica claro que, segundo a Pedagogia de 

Projetos, é fundamental que haja uma aprendizagem conceitual e procedimental; 

caso isso não ocorra, fica altamente comprometida a proposta. 

Outro argumento muito importante e que vem justificar a tentativa de 

implementação dessa proposta é que a Pedagogia de Projetos, como metodologia 

de trabalho, permite que o “educador e o educando definam temas, formas de 

resolução de problemas e interpretações da realidade específicas do grupo” (SEE, 

2001, p. 8). Se o educador e educando, juntos, têm a possibilidade de pensar num 

tema, para posterior estudo, algumas vantagens são concebidas, segundo a SEE 

(Secretaria de Educação e Esportes). Um tema definido por todos pode implicar que 

o mesmo seja de interesse de todos os envolvidos, mesmo que, em alguns grupos, 

haja sub-temas, ou particularidades de um tema maior. Uma prática como essa 

valoriza a heterogeneidade do grupo e considera os interesses, as necessidades e 

as características de cada grupo, sem desvalorizar a individualidade de ninguém, 
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pois na definição do tema é preciso que haja muita discussão entre os membros 

envolvidos na sala de aula. 

Se os temas são discutidos, o processo educativo vai permitindo uma 

formação para a democracia, e o aluno adquire, com essa vivência, o hábito de 

participar coletivamente de decisões que irão envolver um amplo número de 

pessoas, compreendendo dessa forma que é de grande relevância a inserção de 

todos em situações que envolvem todos. Na discussão, o aluno vai aprendendo a se 

relacionar com a diversidade de opiniões e idéias existentes na coletividade, prática 

essa que permite a aprendizagem de posturas na sociedade. Na definição do tema, 

outros acordos vão se evidenciando, como as atividades e as obrigações de cada 

um para o cumprimento das diversas tarefas que, por ventura, se façam necessárias 

para o estudo do tema em questão. Como resultado, os educandos constroem, de 

forma consistente, uma espécie de contrato de trabalho, que consiste em auxiliar o 

processo de desenvolvimento das atividades que se fizerem adequadas para o 

trabalho proposto. 

No momento em que os educandos e educadores discutem e interpretam 

fatos e idéias, todos acabam desenvolvendo melhor uma capacidade humana, que é 

o pensar, o analisar e, conseqüentemente o interpretar. O confronto de idéias é 

muito salutar, pois permite que os envolvidos no processo abandonem a condição 

de sujeitos de idéias estáticas e alcancem um nível de concepção dinâmica 

viabilizando o amadurecimento de opiniões e idéias frente às situações presentes do 

cotidiano. Trata-se de um exercício, que auxiliará a promoção de todos, como 

educadores e educandos, uma vez que, no ato de pensar, saindo do ostracismo e 
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do estado de letargia, conforme expressão de um dos membros da equipe da 

Secretaria de Educação e Esportes do Município de Juazeiro- Ba. 

Parece muito atraente para as crianças, a participação na definição dos 

temas. Porém não podemos deixar de levantar que é muito possível alguns 

professores poderem impor suas idéias com muita sutileza, sem que isso pareça 

algo imposto. Vale ficarmos atento sobre essa possibilidade, para não corrermos o 

risco de conceber que tudo se concretizará. Também, não podemos afirmar que as 

crianças possuam maturidade e esclarecimento para ajudar na definição dos temas. 

O último pressuposto que justifica a proposta entende que “educador e 

educando respeitem o ritmo de trabalho e a aprendizagem do grupo” (SEE, 2001, p. 

8). Durante muito tempo, os educadores brasileiros conceberam um ensino e uma 

aprendizagem de influência tradicional nos aspectos pedagógicos. Conforme 

informações da própria SEE, a educação tradicional não respeita ou não considera  

os educandos como seres individuais  diferentes biologicamente, afetivamente, 

intelectualmente, culturalmente e em todos os aspectos. Os indivíduos possuem 

muitas semelhanças em diferentes graus, mas nunca são iguais. Nem mesmo na 

perspectiva cognitiva, que, certamente, potencializa a aprendizagem. Diante de 

tantas diferenças, não é possível que o ritmo de trabalho e a aprendizagem sejam 

semelhantes. Caso isso não seja viável, é necessário que os educadores e 

educandos levem em consideração esse fato no processo do trabalho pedagógico. 

Para a Secretaria, por mais que os educadores sejam informados sobre essa 

questão, eles não conseguem “multiformizar” o ensino em nenhum dos aspectos 

pedagógicos relevantes. Na prática, os educadores quase sempre buscaram 
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padronizar todo o processo. Uniformizaram o ensino, as concepções de 

aprendizagem, os objetivos, as avaliações e os pressupostos teórico-metodológicos. 

Todo processo se apresentava como algo engessado e não permitia nenhum tipo de 

flexibilidade. Buscava-se encaixar o educando num padrão único como se todos 

fossem únicos, iguais em todas as perspectivas, sem apresentar mínimas 

diferenças. No entendimento dos técnicos da SEE, a Pedagogia de Projetos permite 

que os educadores e educandos considerem as diferenças de ritmo, tanto no 

desenvolvimento do trabalho, quanto na aprendizagem, pois cada pessoa e cada 

grupo são concebidos como únicos.Nenhum trabalho pode ser comparado, portanto, 

já que a temática a ser estudada é oriunda da necessidade de cada grupo e que 

certamente se relaciona com as experiências e as expectativas dos educandos que 

formam esses grupos. “Se a realidade não é única, a verdade também não o é” 

(SEE, 2001, p. 2), diz o documento.  Os caminhos escolhidos por cada grupo vão 

apresentar trajetórias diferentes. Conseqüentemente, o educador precisará dar 

tempo e condições diferentes para que os participantes possam conhecer e construir 

o seu próprio ritmo. Se as atividades são diferentes em decorrência da 

particularidade do tema, é  natural que as aprendizagens também o sejam. Se os 

conhecimentos  não são iguais, em determinado momento, todos terão de 

apresentar o que descobriram em seus estudos de caráter investigativo. E essa 

troca de informações acrescentará em todos novas descobertas, que terão um 

significado muito maior, haja vista todos estarem trabalhando particularidades de um 

mesmo tema. Assim sendo, a SEE entende que a Pedagogia de Projetos, como eles 

assim denominaram, pode contribuir com a superação de muitos valores veiculados 
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pela educação escolar, que há muito se tem vontade de banir e que ainda circulam 

nos espaços educativos, mesmo a contragosto do sistema, que gerencia o ensino 

não só no município, mas em muitos espaços onde se discute a educação.  

Frente aos argumentos desenvolvidos, podemos dizer que são 

significativos. Porém entendemos que uma proposta desse caráter só se viabiliza 

quando o professor conhece claramente a mesma e a aceita como pressuposto que 

embasará a prática. Para a equipe pedagógica da SEE da Prefeitura Municipal de 

Juazeiro, a Pedagogia de Projetos surge da necessidade de se colocar na prática 

educativa uma metodologia que reoriente e ressignifique o processo de ensino-

aprendizagem, valorizando educando e educador, a  partir da elaboração e 

desenvolvimento de Projetos de Trabalho. 

Segundo Hernández, citado no documento da própria SEE , 

 

Os Projetos de Trabalho contribuem para uma ressignificação dos 
espaços de aprendizagem de tal forma que eles se voltam para a 
formação de sujeitos ativos, reflexivos,  atuantes e participantes, 
transformando completamente a relação do aluno com o objeto de 
estudo e o objeto de ensino do professor (2001, p. 1).  
 
 
 

Também foi acrescentada à proposta a possibilidade de relacionar o tema 

de trabalho com a realidade social, viabilizando uma reflexão sobre as condições em 

que vivem a comunidade e os membros do grupo, contextualizando a temática aos 

aspectos sócio-políticos de maior abrangência, buscando a elaboração de propostas 

de intervenção que auxiliem algumas mudanças que venham atender aos interesses 

da maioria dos sujeitos envolvidos nesse contexto. 
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De acordo com a SEE, para que os projetos sejam contextualizados, é 

preciso que os temas gerais, os conteúdos e os procedimentos sejam propostos não 

só pelo educador ou educando, mas, também pela instituição e pela comunidade. A 

escolha dos temas e dos conteúdos deve ser pensada de forma a contemplar o 

contexto sócio-político no qual todos estão inseridos. O educando tem toda uma 

história, modo de viver, hábitos, interesses, experiências e culturas que não são 

isolados de um contexto; é por isso que não se pode perder de vista os sujeitos 

externos à sala de aula na hora de selecionar o tema de trabalho para o 

desenvolvimento dos projetos nessa Pedagogia. 

Se educar formalmente implica uma forma de conceber o ensino e a 

aprendizagem, como vão se caracterizar esses dois processos indissociáveis? 

 

Um Projeto de Trabalho é uma atividade intencional, ou seja, 
orientada em direção a um objetivo que dará sentido às várias 
atividades que serão desenvolvidas pelo grupo. Para isso os grupos 
envolvidos traçam planos, usam diversos recursos disponíveis, 
refletem individual e coletivamente na produção de algo  que terá 
características do grupo (SEE,  2001, p.2). 
 
 

 
Uma proposta de ensino que busca estimular no aluno a reflexão a partir da 

investigação, concebe a aprendizagem como resultante da interação entre o sujeito 

e o meio e as influências de ambos para as mudanças, que ocorrem 

inevitavelmente.  

 

O planejamento do Projeto de Trabalho deve ser flexível, de modo 
que o tempo e as condições para desenvolvê-lo sejam reavaliados em 
função dos objetivos inicialmente propostos, dos recursos à 
disposição do grupo e das circunstâncias que envolvem o Projeto 
(SEE, 2001, p. 2). 
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Nesse processo, concebe-se que o ensino não pode ou, pelo menos, não 

deve estabelecer um tempo fixo para a elaboração e a execução de um Projeto de 

trabalho, pois se entende que os ritmos de trabalho e de aprendizagem são 

diferentes de indivíduo para indivíduo. Mas, o educador precisa reavaliar as 

condições que se apresentam em função dos objetivos construídos coletivamente. 

 
 

Cada grupo é único, portanto não deve ser comparado com outros ou 
replicado. O problema que será investigado surge da necessidade do 
grupo e está relacionado com as experiências e expectativas dos 
sujeitos que esse grupo representa (SEE, 2001.p. 2). 
 
 
 
 

De acordo com essa perspectiva, ensinar implica a valorização da 

diversidade existente nos diferentes grupos; por isso mesmo o educador deve evitar 

fazer comparações entre um e outro aluno e entre os diversos grupos, até porque as 

particularidades de cada tema têm sua origem nos interesses, nas necessidades e 

nas expectativas do educando e, conseqüentemente, a aprendizagem estará 

diretamente vinculada a esse particular. 

 

Não há uma única realidade ou uma única verdade. O caminho 
escolhido por um grupo é diferente daqueles escolhidos por outros 
grupos, daí a necessidade de cada um encontrar a orientação 
necessária para o percurso (SEE, 2001,p . 2). 

 

 

Se a realidade do educando é diferente, é óbvio que a leitura dependerá da 

perspectiva de cada um, impedindo que tenhamos uma verdade de caráter único e 

estável. Não temos como garantir uma verdade, porque essa é dependente das 
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interpretações que fazemos dos fatos, os quais não são vistos da mesma maneira 

por ninguém. Podemos concluir ou interpretar os fatos com certas afinidades ou 

semelhanças, mas concebemos sempre de forma diferente. O ensino poderá auxiliar 

o educando a entender que existem várias perspectivas de um mesmo fato e que, 

ao compreender essa dimensão está aprendendo de forma crítica, sem a 

ingenuidade de conceber que possa existir um conhecimento único, válido para 

todos em qualquer tempo sem que o contexto sócio-histórico seja levado em 

consideração. “Os participantes têm ritmos e estilos diferentes e que, por isso, é 

preciso dar tempo e condições ao grupo de conhecer e construir o seu próprio ritmo” 

(SEE, 2001 p. 2). 

Ensinar é considerar o ritmo e as diferenças de estilos do grupo e de seus 

membros, para que os sujeitos possam ter condições de aprender, construindo a 

partir de suas possibilidades, desenvolvendo suas habilidades em interação com o 

meio, sem violentar o ritmo individual e coletivo. 

 

O grupo necessita acreditar nas suas potencialidades para que possa 
refletir, criar, descobrir, crescer e desenvolver-se na trajetória da 
construção do seu próprio conhecimento. Todos podem aprender com 
todos, inclusive o educador. É fundamental a valorização da 
experiência que cada um carrega consigo na formulação do problema 
e no desenvolvimento do projeto de Trabalho (SEE, 2001, p. 2). 
 

 

Para a equipe que coordena a proposta pela Secretaria de Educação e 

Esportes, a prática educativa implica um processo de formação e desenvolvimento 

de capacidades cognitivas, físicas, afetivas e espirituais. Por meio da educação 

escolar, os indivíduos vão processando novos conhecimentos e ampliando seus 

níveis de experiências, tornando-os cada vez mais aptos para agirem e interagirem 
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no seio da sociedade. Para tanto, os educadores precisam investir no potencial dos 

educandos para que esse desenvolvimento e essa formação sejam promovidos 

significativamente. A valorização do potencial e das experiências do educando são 

fundamentais na trajetória das atividades, numa pedagogia que propõe o trabalho 

com projetos. Não se pratica o Projeto de Trabalho sem que a experiência do aluno 

seja valorizada ou considerada como elemento básico para a concretização desse 

processo. Assim, ensinar é estimular a capacidade de refletir, para que a 

aprendizagem possa se efetivar a partir do processamento do conhecimento interno 

de cada educando. 

Depois desses esclarecimentos sobre a concepção da Secretaria de 

Educação e Esportes referente à relação entre ensino e aprendizagem, passamos a 

apresentar o pensamento do grupo a respeito do planejamento e a estruturação dos 

projetos 

Tomando como referência o documento norteador da SEE, eis o que esse 

propõe: 

 

O planejamento do projeto deve ser elaborado tendo-se o 
conhecimento dos momentos necessários em um Projeto de 
Trabalho. Ele deve considerar a quantidade de pessoas envolvidas e 
os recursos disponíveis como computadores, livros, revistas, jornais e 
outros, que podem variar de acordo                                  com as 
particularidades de cada tema. Como todo o grupo participará da 
execução das tarefas, é importante que a elaboração do planejamento 
seja realizada coletivamente pelos participantes. É importante 
elaborar a partir do planejamento, um cronograma que contenha as 
fases a serem executadas e suas respectivas datas de realização e o 
tempo necessário para a sua execução  (SEE,  2001, p. 2). 
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É no planejamento que o professor organiza o processo da ação educativa 

que, nesse contexto, envolve educador e educando. Portanto, devemos entender 

que o planejamento, nesse caso, não pode ser concebido como uma prática de 

preenchimento de formulários para atender às exigências administrativas, mas como 

uma atividade de previsão de ações do educador e do educando, visando à 

elaboração de um Projeto de Trabalho. É nessa etapa que o educador deve 

estabelecer as competências esperadas do educando, a partir da elaboração e 

execução de um projeto. Mas como surgem o tema e /ou as suas particularidades? 

A SEE propõe que o tema central seja de fato do interesse de todos que neles 

estarão envolvidos. Certamente, haverá a possibilidade de surgirem vários temas, o 

que pode se transformar num problema para o educador. Porém, com uma certa 

habilidade, o educador poderá conseguir aproximar os diferentes temas num só e 

particularizar, ou seja, investigar diferentes dimensões de um único tema ou mesmo 

trabalhar com temas diversos. Tudo dependerá das condições do educador e dos 

educandos. 

Para identificar o tema a ser investigado, mister se faz levantar a temática a 

partir de discussões em pequenos grupos ou em plenária. As reflexões oriundas 

desses embates coletivos possibilitarão a definição de um ou de vários temas para o 

Projeto de Trabalho. Nessa etapa, o educador desafiará o grupo ou os educandos, 

levantando diferentes questões nos temas que forem surgindo, até que a temática 

amadureça e se defina como problemas a serem estudados pelo grupo. Um critério 

que o educador não pode perder de vista, durante as discussões para a definição do 

tema, é que o mesmo deve ser atraente para se pesquisar, e que esteja voltado para 
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o exercício pleno da cidadania, assim como para a aquisição de habilidades na área 

da Informática. “Nesse sentido, a Informática deve ser vista como um instrumento 

que facilita a resolução de problemas e a execução de determinadas tarefas, mas 

não como um fim em si mesma” (SEE, 2001, p. 3). 

Definido o tema, os educandos deverão expressar seus conhecimentos, 

suas questões, suas idéias e suas crenças. Diante dessas reflexões, o professor 

ficará muito atento à manifestação de cada um, pois, nesse momento, os educandos 

evidenciam suas concepções e suas histórias de vida, fator de grande relevância 

para a valorização e o respeito da individualidade e da coletividade. É sabido que 

muitos desses saberes dos educandos sobre o tema se baseiam no senso comum, e 

é a partir deles que o educador dará início ao processo de ensino, mediando e 

intervindo para que o projeto possa contribuir com a reelaboração dos saberes que 

os mesmos têm. 

 

Aproveitar a experiência social dos educandos para discutir aspectos 
da realidade é possibilitar o confronto entre as suas próprias visões de 
mundo com outras visões de mundo, efetuar trocas de experiências 
entre o grupo, fazer análises de suas concepções sob outros pontos 
de vista, provocando, assim, o questionamento de suas próprias 
idéias e atitudes. É uma maneira de desafiá-los a atuarem como 
sujeitos ativos de sua aprendizagem.” (SEE, 2001, p 4).     
 
 

               
               

Resta-nos fazer uma ressalva a uma possível contradição. Em virtude do 

respeito ao ritmo individual e grupal o documento da SEE afirma ser impossível 

determinar prazos e prever a finalização das tarefas. Quando fala do planejamento, 

o documento exige do educador exatamente essa tarefa. O documento mesmo não 

fornece esclarecimentos sobre a compatibilização das duas afirmações. Ao nosso 
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ver, não se trata de uma contradição, quando a equipe não pensa num tipo de 

planejamento que julga possível seguir à risca. Se o planejamento só é considerado 

uma orientação prévia que pode ser refeita a qualquer momento da sua execução, 

fica guardado o respeito diante da individualidade e da imprevisibilidade de 

processos de aquisição de conhecimento.            

 

2.3  BASES TEÓRICAS EM QUE A PROPOSTA SE APÓIA 

 

Mesmo encontrando algumas referências no documento da SEE de outros 

pensadores como Paulo Freire e Zabala, julgamos a influência de Dewey e 

Hernández mais significativa.  

 

2.3.1  DEWEY E A TEORIA DA EXPERIÊNCIA 

 

Influenciado pela filosofia pragmática de William James, o filósofo 

americano John Dewey (1859 – 1952) desenvolveu idéias, que logo marcaram a 

teoria e a prática da chamada Escola Nova, movimento pedagógico que teve início 

no fim do século XIX e se opôs às formas tradicionais da educação. No livro 

Experiência e Educação, Dewey resumiu e sistematizou seu conceito de filosofia da 

educação. Nessa obra, ele analisa duas orientações da educação em questão: a 

tradicional e a progressiva. Mesmo sendo adepto da última, percebeu os problemas 

de ambas. 

Para Dewey, a educação de pressupostos tradicionais valoriza muito a 

herança cultural, enquanto a educação progressiva se baseia intensamente no 
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interesse dos educadores e nos problemas da realidade social. Ao analisar a 

educação tradicional, Dewey entendeu que: “a matéria ou conteúdo da educação 

consiste de corpos de informação e de habilidades que se elaboram no passado. A 

principal tarefa da escola é, portanto, transmiti-lo à nova geração” (1976, p. 4). De 

acordo com essa perspectiva, a educação tradicional parte do pressuposto 

epistemológico, que o sujeito aprende a partir de um ”esquema de imposição de 

cima para baixo e de fora para dentro” (DEWEY, 1976, p.5). 

Trata-se de um paradigma que não reconhece a capacidade íntima do 

sujeito para sentir e pensar com certa autonomia. Quando não se valoriza a 

individualidade humana para agir com mais liberdade, o esquema educacional torna-

se autoritário e desconsidera a possibilidade do indivíduo de sentir, pensar e agir de 

outra forma. Há um “abismo entre o saber amadurecido e acabado do adulto e a 

experiência e capacidade do jovem” (DEWEY, 1976, p.6). Portanto, aprender implica 

assimilar o conteúdo dos livros e o saber dos mais velhos. Se aprender é a aquisição 

de conhecimentos externos, logo ensinar será a capacidade que o professor tem 

para transmitir as informações incorporadas aos livros e à cultura dos mais velhos. 

“Ensina-se um produto acabado, sem maior atenção quanto aos modos e 

meios por que originariamente assim se fez, nem também quanto às mudanças que 

seguramente irá sofrer no futuro” (DEWEY, 1976, p. 6). 

Para Dewey a educação tradicional é um produto cultural de gerações que 

supunham o futuro em tudo semelhante ao passado. Dessa forma, a educação é 

concebida como a garantia do passado no futuro sem espaço para mudanças 

significativas. A partir do que já foi dito, pode-se perceber que Dewey é muito crítico 
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com relação à educação tradicional, à postura autoritária entre a escola e os 

educandos. Rejeita completamente a educação baseada nos princípios de Herbart e 

defende uma educação baseada na experiência. Entende ele que a finalidade da 

escola é oferecer condições às crianças para que possam resolver por si sós os 

seus problemas atuais e futuros. 

Ao analisar as práticas da educação mais nova ou progressiva, Dewey 

reúne certos princípios comuns existentes nas diversas escolas da época. Se na 

escola tradicional havia imposição de conteúdos e práticas educacionais, disciplina 

externa, aprendizagem por livros e professores, exercício e treino de habilidades, 

preparação para um futuro mais ou menos distante, conhecimentos estáticos; na 

educação nova, valoriza-se a expressão e o respeito à individualidade, à atividade 

livre, à aprendizagem por experiência, procedimentos que respondem ao apelo dos 

alunos, a educação voltada para o presente e conhecimentos oriundos de um 

contato com uma realidade em constante mudança. 

Para Dewey qualquer que seja o princípio, em si mesmo, não passa de 

abstração. O princípio só se faz concreto a partir dos resultados de sua aplicação, 

tendo em vista que é muito dependente da interpretação que se faz antes de se 

colocar na prática. 

 

Há sempre o perigo em um novo movimento de que, ao rejeitar os 
fins e métodos da situação que visa suplantar, desenvolva seus 
princípios negativamente e não de maneira positiva e construtiva. 
Sucede então que, na realidade, se toma chave para a prática o que 
é rejeitado em vez de descobri-la no desenvolvimento construtivo de 
sua própria filosofia (DEWEY, 1976, p.07).      
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Dessa forma, uma nova visão da educação não se cria simplesmente 

fazendo o contrário daquilo que a antiga fez. O importante é descobrir o princípio na 

própria filosofia, que permite uma abordagem diferente e não necessariamente 

oposta ao velho. Segundo Dewey, esse princípio consiste no seu conceito de 

experiência. 

Ao analisar as diferenças entre a velha e a nova educação, Dewey passa a 

refleti-las de acordo com o princípio do que ajuda ou não a ampliar constantemente 

as experiências dos educandos. Em vez de simplesmente rejeitar o controle externo, 

a pergunta que deveria ser feita seria: Como adquirir os fatores de controle  

inerentes ao processo de experiência? Sabe-se que não é possível recusar toda 

autoridade, mas buscar uma autoridade mais efetiva. Como fazer isso? Se a 

educação tradicional impunha o saber, os métodos, a forma, as normas de conduta 

das pessoas mais velhas, “não se segue, a não ser na base da filosofia dos 

extremos de ‘isto-ou-aquilo’, que o saber da pessoa madura não tenha valor de 

direção para a experiência do imaturo” (DEWEY, 1976, p. 09). Se a educação se 

baseia na experiência pessoal, isso pode implicar contatos mais diversos e mais 

próximos entre o jovem e a pessoa mais velha, resultando em mais direção e 

orientação. Todavia surge um problema: “Como tais contactos podem ser 

estabelecidos sem violação do princípio de aprendizagem por meio de experiência 

pessoal” (DEWEY, 1976, p. 09). Na verdade, Dewey estava apenas querendo 

evidenciar que os princípios gerais da educação progressivista não teriam como 

resolver os problemas práticos da educação nova, pois ao se enumerar problemas 

novos mister se faz uma nova filosofia de experiência tendo em vista sua resolução. 
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Não basta só rejeitar as idéias e as práticas da educação tradicional e buscar outro 

extremo oposto; é preciso buscar novos fundamentos de argumentação na própria 

natureza da experiência. 

 

Não será demais lembrar que uma filosofia de educação que 
professe basear-se na idéia de liberdade pode tornar-se dogmática 
como nunca tenha chegado a ser a educação tradicional, contra a 
qual, entretanto, está a reagir. Toda teoria, como qualquer regra de 
prática, faz-se dogmática se não se baseia, sempre, no exame crítico 
de seus próprios princípios fundamentais (DEWEY, 1976, p. 10).                                   
 
 

 

Quando a educação nova dá ênfase à liberdade do aluno, podemos 

perguntar o que se deve entender e em quais condições a escola será capaz de 

efetivá-la. Qual será o papel do professor e dos livros? Muitas são as questões que 

se apresentam frente aos princípios da nova educação sem que se construa uma 

filosofia crítica, capaz de criticar não só os princípios da velha educação, mas os 

seus próprios, para que seja possível a efetivação de uma prática que se aproxime 

melhor das idéias fundamentais da filosofia em questão. 

Segundo Dewey (1976), a finalidade da educação não é formar o indivíduo 

a partir de modelos preconcebidos, nem orientá-lo para ações vindouras; mas, 

oferecer condições que possam ajudá-lo a resolver os problemas do cotidiano, 

concebendo, então, que a escola não pode ser encarada como uma preparação 

para a vida, mas como a própria vida. Por isso ele entende que a educação deve se 

voltar para a experiência, idéia central de sua teoria. É óbvio que a experiência aqui 

tratada tem toda uma concepção singular, diferente do entendimento que se tem em 

outras discussões. 
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A experiência é totalmente dependente da qualidade e tem dois aspectos: 

“o imediato de ser agradável ou desagradável e o mediato de sua influência sobre 

experiências posteriores” (DEWEY, 1976, p. 16). Sabe-se que uma experiência 

influencia outras experiências. Daí o problema, pois o educador precisa selecionar 

as experiências que poderão influenciar, de forma frutífera e criadora, as 

experiências subseqüentes. 

Procede, então, a necessidade de uma reflexão sobre alguns princípios 

para se formular essa teoria. Comecemos com o princípio da continuidade ou o 

“continuum” experiencial. “Este princípio, aplica-se sempre que tivermos de 

discriminar entre experiências de valor educativo e experiências sem tal valor” 

(DEWEY, 1976, p. 16). Outro princípio é o hábito, que vai implicar em ações mais ou 

menos fixas. 

 
A concepção ampla envolve a formação de atitudes tanto 
emocionais, quanto intelectuais; envolve toda nossa sensibilidade e 
modos de receber e responder a todas as condições com que 
defrontamos na vida. Desse ponto de vista, o princípio de 
continuidade de experiência significa que toda e qualquer experiência 
toma algo das experiências passadas e modifica de algum modo as 
experiências subseqüentes (DEWEY, 1976, p. 26). 
 

 

  Pode-se perceber a interdependência entre o princípio de continuidade e o 

princípio de hábito. 

Um outro princípio é o de aplicação, que, de alguma forma, se processa na 

continuidade, implicando num continuum crescimento. “Crescimento, ou crescendo, 

no sentido de desenvolvendo, não apenas física mas intelectual e moralmente, é um 

exemplo do princípio de continuidade” (DEWEY, 1976, p. 27). 
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A questão agora é discriminar o que é então uma experiência de valor 

educativo e deseducativo.   

 

Há certa espécie de continuidade em cada caso, uma vez que cada 
experiência afeta para pior ou melhor as atitudes que irão contribuir 
para a qualidade das experiências subseqüentes, determinando 
preferências e aversões e tornando já mais fácil, já mais difícil agir 
neste ou naquele sentido (DEWEY, 1976, p. 28).           
 
 
                                    

 Dewey entende que as experiências educativas são aquelas que 

contribuem com o desenvolvimento do sujeito e que não lhe são negativas. Assim, o 

educador deve “ser capaz de julgar quais atitudes são conducentes ao crescimento 

contínuo e quais lhe são prejudiciais” (1976, p. 30). 

Com relação ao processo da experiência, ele enfatiza que a mesma não 

acontece apenas dentro da pessoa, apesar de passar por ela, mas o processo é 

interativo; daí o educador precisar  “possuir aquela capacidade de simpatia e 

compreensão pelas pessoas como pessoas, que o habilite a ter uma idéia do que vai 

pela mente dos que estão aprendendo” (DEWEY, 1976, p.30). 

Desde que nascemos até a morte, nos relacionamos com pessoas e, 

cousas e nesse processo, vamos recebendo uma vasta gama de experiências de 

gerações passadas. Se esse fato for ignorado, estaremos tratando a experiência 

como algo que ocorre exclusivamente no corpo e na mente das pessoas.  

 

A responsabilidade primária do educador não é apenas a de estar 
atento ao princípio geral de que as condições do meio modelam a 
experiência presente do aluno, mas também a de reconhecer nas 
situações concretas que circunstâncias ambientes conduzem a 
experiências que levam a crescimento. Acima de tudo, deve saber 
como utilizar as condições físicas e sociais do ambiente para delas 



 
 
 

 

47 

extrair tudo o que possa contribuir para um corpo de experiências 
saudáveis e válidas (DEWEY, 1976, p.32). 
 
 
 
 

O grande erro da educação tradicional estava em não ter valorizado os 

fatores internos do indivíduo, que, no entendimento de Dewey, são aspectos 

fundamentais na experiência. 

 

Uma experiência é o que é, porque uma transação está ocorrendo 
entre um indivíduo e o que, ao tempo, é o seu meio, podendo este 
consistir de pessoas com quem esteja conversando sobre certo tópico 
ou acontecimento, o assunto da conversa também constituindo parte 
da situação; ou os brinquedos com que estiver brincando; ou o livro 
que estiver lendo (pelo qual suas condições ambientes, ao tempo, 
podem ser a Inglaterra, ou a Grécia antiga, ou uma região imaginária); 
ou os materiais de uma experiência que estiver fazendo. O meio ou o 
ambiente, em outras palavras, é formado pelas condições, quaisquer 
que sejam, em interação com as necessidades, desejos, propósitos e 
aptidões pessoais de criar a experiência em curso. Mesmo quando a 
pessoa imagina castelos no ar, está em interação com os objetos que 
sua fantasia constrói (DEWEY, 1976, p. 36-37). 
 
 
 
 

Pode-se concluir que o princípio de continuidade e interação são 

inseparáveis, interligados; são dependentes e se completam num processo de 

experiência. 

Cabe ao educador selecionar todas as condições objetivas, considerando 

as necessidades e capacidades dos educandos. “A mais importante atitude a ser 

formada é a do desejo de continuar a aprender” (DEWEY, 1976, p. 42). É de grande 

relevância para o educando a estimulação para que o mesmo possa aprender a 

resolver problemas. Nessa perspectiva, ele aprende a aprender, condição sine qua 

non para o crescimento da capacidade de aprender pela experiência, considerando 

o contexto em que estamos inseridos. 
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Vivemos sempre no tempo em que estamos e não em um outro tempo, 
e só quando extraímos em cada ocasião, de cada presente 
experiência, todo o seu sentido, é que nos preparamos para fazer o 
mesmo no futuro. Esta é a única preparação que, ao longo da vida, 
realmente conta (DEWEY, 1976, p.44). 
 
 
 
 

A escola tradicional não valorizou o presente e procurou projetar seu 

processo no futuro remoto, sacrificando a possibilidade das experiências da 

realidade presente.  

 

O presente afeta sempre, de qualquer modo, o futuro. As pessoas 
capazes de perceber a conexão não são os jovens mas os que já 
adquiriram maturidade. Por conseguinte, sobre eles recai a 
responsabilidade por estabelecer as condições adequadas ao tipo de 
experiências presentes capazes de ter efeito favorável sobre o futuro. 
Educação como crescimento ou conquista da maturidade deve ser um 
processo contínuo e sempre presente  (DEWEY, 1976, p. 44). 
 
 
 

Quando pensamos sobre o que tem a ver Dewey com a Pedagogia de 

Projetos, logo encontramos a lógica. Dewey era um pragmatista, filosofia de William 

James (1842-1910), que influenciou intensamente vários pensadores da época.  

Para Dewey que identificava sua teoria como um instrumentalismo, as 

idéias tinham valor instrumental para auxiliar na solução de problemas oriundos da 

experiência humana. As idéias são hipóteses que devem levar à ação, se forem 

verdadeiras. Assim, entendendo a educação, deve-se processar pela ação e não 

ficar presa ao intelectualismo e à ênfase na memorização, como fazia a escola 

tradicional. 

Segundo Dewey, vida, experiência e aprendizagem são inseparáveis; cabe 

à escola a valorização dos conteúdos vitais, primando por atividades manuais e 
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físicas, bem como o estímulo à capacidade de criatividade e autonomia do aluno. 

Realça, dessa forma, o papel ativo do mesmo. 

Daí a relação entre a teoria da experiência de Dewey e sua influência na 

chamada Pedagogia de Projetos, que é de caráter ativo e pragmático. Para Dewey 

“a educação praticada intencionalmente deveria apresentar um ambiente em que 

essa interação proporcionasse a aquisição daquelas significações que são 

importantes, que se tornam por sua vez instrumentos para ulterior aquisição de 

conhecimentos” (1979, p.83). 

A partir das idéias de Dewey, surgiram vários seguidores da sua filosofia 

como Kilpatrick, Decroly, Kerschensteiner, Freinet e outros. Todos procuraram 

desenvolver pedagogias voltadas para a experiência ativa a partir de projetos. 

Na seqüência, discutiremos as concepções mais importantes de Hernández 

e Ventura, que se fazem muito presentes no discurso e na proposta da Secretaria de 

Educação e Esportes. 

 

 2.3.2  A GLOBALIZAÇÃO NA CONCEPÇÃO DE HERNÁNDEZ E VENTURA 

 

Ao levantar informações sobre a bibliografia consultada pela equipe 

pedagógica do Colégio Municipal Paulo VI, para a implantação da chamada 

“Pedagogia de Projetos”, foi indicada a obra de Hernández e Ventura, publicada no 

Brasil em 1998: “A organização do currículo por projetos de trabalho – o 

conhecimento é um caleidoscópio”. Consultando o mesmo, encontramos, no capítulo 

IV, o fundamento epistemológico, como concepção teórica para a prática de 
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“projetos de trabalho” na organização curricular. Hernández e Ventura (1998) narram 

e reflete a experiência da Escola Pompeu Fabra, de Barcelona, quando esta 

repensava o sentido e a prática da “globalização” vivenciada na própria instituição. 

Antecipamos, logo no início, que na percepção dos autores, globalização é o 

conceito chave para a compreensão dos projetos de trabalho. Esclarecemos esse 

conceito ao longo da exposição.   

O debate, que iniciou a elaboração da teoria dos Projetos de Trabalho na 

referida escola se processou na problemática da organização dos saberes. Discutiu-

se a validade de duas tendências que envolvem os saberes. De um lado, assistimos 

a uma crescente especialização do conhecimento, partindo de disciplinas sempre 

mais específicas. De outro lado, percebe-se a necessidade de não perder o elo entre 

os saberes. Procura-se um conhecimento interdisciplinar. Nessa segunda intenção, 

o que se pretende é “uma compreensão ou meio de defesa desesperado para 

preservar, no todo ou em parte, a integração do pensamento” (GUSDORF, 1982 

apud HERNÁNDEZ, 1998, p. 47). 

Dessa forma, tomamos conhecimento de uma primeira característica da 

globalização. Ela extrapola os limites da escola, pois se preocupa com a relação dos 

diferentes conhecimentos, superando a visão cumulativa que a mesma tem nos dias 

de hoje. Como disseram Ventura e Hernández (1998), trata-se de algo além da 

prática interdisciplinar ou transdisciplinar, pois pretende promover o desenvolvimento 

de um saber articulado, relacionado como atitude compreensiva das complexidades 

do próprio conhecimento humano. “Trata-se de ‘colocar o saber em ciclo’, ou de 
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‘enciclopediar’, ou seja, aprender a articular os pontos de vista disjuntos do saber 

num ciclo ativo” (MORIN, 1981 apud HERNÁNDEZ, 1998, p. 47). 

   Podemos constatar, nas instituições da educação formal, a grande 

preocupação com a articulação dos diferentes saberes. Muito se tem criticado a 

visão fragmentada, compartimentada do currículo, pois se pode perceber que o 

acúmulo de informações não tem contribuído com uma formação crítica do aluno, 

que apresenta muitas dificuldades para relacionar os diferentes saberes que o 

possibilitem interpretar o mundo, a realidade, a vida e o seu contexto. A globalização 

é uma tentativa de superar essa divisão do currículo. 

 

Ao longo dos anos, a ciência, em seu empenho em compreender a 
realidade,fragmentou o saber até diversificar o conhecimento numa 
multiplicidade de disciplinas, e cada uma delas, em sua 
especialização, criou um corpo diferenciado, determinado por um 
campo ou objeto material de referência (por exemplo, o espaço para a 
geografia, os animais para a zoologia, a rochas para a geologia, etc.); 
um campo de estudo próprio ou objeto formal da disciplina (por 
exemplo, as formas no espaço para a geometria, o comportamento 
para a psicologia, os planos, os mapas para a cartografia, etc.); certas 
metodologias próprias para a observação ou a pesquisa (por exemplo, 
a experimentação em biologia, o trabalho de campo da sociologia); 
certos instrumentos de análise (por exemplo, a estatística e as 
simulações); certas aplicações práticas e uma história diferenciada 
(ZABALA, 1998, p. 142-143). 
 

 

Segundo Zabala, nos métodos globalizados, não existe uma preocupação 

básica com as disciplinas, mas busca-se proporcionar os meios ou instrumentos  

que podem contribuir com o alcance dos objetivos educacionais. De acordo com 

essa concepção, os diversos conteúdos disciplinares estão condicionados aos 

objetivos do educador (1998, p. 142). 
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Para fundamentar o conceito de globalização mais sistematicamente, 

Hernández e Ventura analisa várias formas por meio das quais se compreende a 

disciplinaridade. Para tanto, fomos buscar em Zabala uma concepção dos três graus 

de relações disciplinares, pois esse autor discute-as de forma mais clara e 

esquemática. Trata-se da concepção de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e  

transdisciplinaridade que apresentamos em seguida. 

 

A multidisciplinaridade: é a organização de conteúdos mais 
tradicionais. Os conteúdos  escolares são apresentados por matérias 
independentes umas das outras. O conjunto de matérias ou 
disciplinas é proposto simultaneamente, sem que apareçam 
explicitamente as relações que podem existir entre elas (ZABALA, 
1998, p. 143). 
 
 
 

Verifica-se que a multidisciplinaridade é a forma em que a escola tradicional 

organiza os seus conteúdos.  

 

A interdisciplinaridade: é a interação entre duas ou mais disciplinas, 
que pode ir desde a simples comunicação de idéias até a integração 
recíproca dos conceitos fundamentais e da teoria do conhecimento, 
da metodologia e dos dados da pesquisa. Estas interações podem 
implicar transferências de leis de uma disciplina para outra e, 
inclusive, em alguns casos dão lugar a um novo corpo disciplinar, 
como a bioquímica ou a psicolingüística. Podemos encontrar esta 
concepção na configuração das áreas de ciências sociais e ciências 
experimentais no ensino médio e da área de conhecimento do meio 
no ensino fundamental (ZABALA, 1998, p.143). 
 
 
 
 

A interdisciplinaridade tem se tornado uma palavra de moda nas escolas 

que  pretendem ser pedagogicamente avançadas. 

 



 
 
 

 

53 

A transdisciplinaridade: é o grau de relações entre as disciplinas, daí 
que supõe uma integração global dentro de um sistema totalizador. 
Este sistema favorece uma unidade interpretativa, com o objetivo de 
constituir uma ciência que explique a realidade sem parcelamento 
(ZABALA, 1998, p. 143 – 144). 
 
 
 

Observa-se que essa visão do saber implica a experiência de um saber 

unificador de todos os saberes. O sentido de um saber singular só é possível captar 

a partir de uma visão do todo. Sem dúvida, existem ainda terminologias que 

denominam compreensões semelhantes a essas, como, por exemplo, 

pluridisciplinaridade, ensino integrado, etc. Não é objetivo dessa orientação buscar 

esclarecimentos sobre todas essas concepções, e até os diferentes sentidos que os 

mais variados autores atribuem a elas. O que interessa aqui é a relação que 

Hernández e Ventura estabelecem entre os três conceitos apresentados e a 

globalização. 

Segundo Hernández e Ventura (1998), existem três argumentos que vêm 

justificando a busca por um método globalizado. O primeiro desses argumentos é 

derivado de uma concepção sociológica, que entende haver necessidade de a 

escola se adaptar à diversidade de fontes do conhecimento  que é veiculado no dia-

a-dia com informação que o educando deve “saber para preparar-se para a vida”. 

Como não é possível “conhecer tudo”, surge a necessidade de se aprender como se 

articula o que se conhece e auxiliar o aluno a vincular o que ele conhece e o que 

pode chegar a conhecer. 

Uma segunda argumentação é de origem psicológica. A psicologia cognitiva 

entende que a aprendizagem significativa é o resultado de um processo que valoriza 

o contexto de ensino e que parte dos níveis de desenvolvimento dos alunos, 
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apresentando-lhes “situações de aprendizagem caracterizadas por sua 

significatividade e funcionalidade, de maneira que cada estudante possa aprender a 

aprender” (HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 49). 

Mas o argumento mais aceito pelos autores faz referência à visão 

interdisciplinar na prática educativa. Os professores têm buscado organizar a 

aprendizagem do aluno a partir da articulação entre as disciplinas em torno de eixos 

temáticos, pretendendo chegar ao conhecimento de uma temática pré-selecionada, 

considerando a perspectiva de múltiplas disciplinas. 

No processo de inovação, a globalização tem sido concebida em diferentes 

abordagens na prática do professorado. Por isso devemos compreender que, 

quando se fala em globalização, não podemos querer que todos estejam dizendo a 

mesma coisa, pois a maneira de realizá-la difere de acordo com o caso analisado e 

de quem o tenha colocado em prática. Assim, faz-se necessário responder à 

seguinte pergunta: “que quer dizer ‘globalização’ na prática dos que ensinam? 

(HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 51). Segundo Hernández e Ventura (1998), 

podemos detectar, pelo menos, três sentidos diferentes na tentativa de responder à 

questão: somatório de matérias, interdisciplinaridade e estrutura de aprendizagem.  

Conforme Hernández e Ventura (1998), é com a concepção da globalização 

compreendida como somatório de matérias,  que iremos encontrar a noção  

predominante nas escolas que pretendem realizá-la. No entendimento da maioria 

dos educadores, a globalização se faz a partir de um tema, oriundo da turma de 

alunos ou mesmo dos programas oficiais ou até dos livros ou textos. Com o tema 

definido, propõe-se aos alunos algumas relações. Para isso, os educadores vão 
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tentar fazer a confluência de diferentes conteúdos das diversas matérias em torno da 

temática escolhida. 

 Como se pode constatar, esse tipo de globalização implica uma concepção 

do que é a relação como somatório de matérias. É uma globalização centrada no 

professor; isso porque é ele quem decide sobre a conexão que se pode estabelecer 

entre os conteúdos de sua matéria e o tema adotado. 

Os educadores acreditam que esse modelo de globalização é muito 

motivador, pois a confluência dos diferentes conteúdos em torno de um tema, facilita 

bastante a aprendizagem dos alunos. Todavia parece que a articulação entre os 

conteúdos das disciplinas e o tema é produto de um esforço circunstancial que 

pouco tem a ver com as mesmas ou com um enfoque da aprendizagem  que 

capacite o aluno de recursos e procedimentos que o levem a aprender. 

A concepção da globalização, numa visão de conjunção de diferentes 

disciplinas, diverge da globalização como somatório de matérias à medida que “o 

sentido de sumário se amplia e a intenção relacional se acentua” (HERNÁNDEZ E 

VENTURA, 1998, p. 53). As propostas resultam da convergência de um grupo de 

educadores para estabelecer um tema. 

O objetivo principal desse enfoque é viabilizar um ensino que possa 

evidenciar para o aluno a unidade do saber. 

 

Deseja-se alcançar isso a partir da colocação em comum da visão de 
diferentes disciplinas em torno de um tema, mas, geralmente, sem 
intercâmbios relacionais reais entre esses saberes. Cada professor 
costuma dar sua visão do tema, e o estudante volta a encontrar-se com 
a idéia de que globalizar seja somar informação disciplinar, ainda que 
gire em torno de um mesmo enunciado (HERNÁNDEZ E VENTURA, 
1998, p. 53 – 54)  
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Mesmo se tratando de um avanço significativo na compreensão do saber, 

os autores ainda a criticam. 

 
Com esse enfoque, não se costuma estabelecer como o aluno realizará 
as relações que supostamente vai aprender e se realmente 
concretizará o descobrimento de inter-relação que o professor lhe 
coloca (HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 53 – 54). 
 
 
 

De qualquer forma, essa concepção é também externa no processo de 

aprendizagem do aluno, pois depende do empenho e do conhecimento do professor; 

a fragmentação disciplinar permanece; somente a organização do saber é que visa 

integrar a temática que se aborda às diferentes disciplinas, para que o aluno tenha 

um acesso mais amplo e globalizado do conhecimento. 

 

A interdisciplinaridade nos é apresentada como uma tentativa de uma 
organização da informação, dos conhecimentos escolares, partindo de 
uma visão disciplinar que tenta centralizar-se em alguns temas 
contemplados a partir de múltiplos ângulos e métodos” ( HERNÁNDEZ 
E VENTURA, 1998, p. 54 ). 
 
 
 

Conforme Doyle, citado por Hernández e Ventura ( 1998, p. 55 ) 

 

esse tipo de proposta com intenção globalizadora torna-se 
intrinsecamente ambígua, especialmente porque não se especifica aos 
estudantes, antecipadamente, o que necessitam conhecer para chegar 
a descobrir e a estabelecer relações. Ambigüidade que se multiplica, 
na hora da avaliação, esta se realiza partindo de uma visão meramente 
instrumental do ensino e da aprendizagem, e só se dê ênfase aos 
conteúdos informativos e de caráter memorístico. 
 
 
 

Pode-se perceber que, mesmo numa visão de conjunção de diferentes 

disciplinas, ainda assim se tornam evidentes os problemas da globalização numa 
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visão interdisciplinar; afinal de contas, trata-se de uma tentativa de reduzir os efeitos 

da fragmentação do conhecimento, oriundo da especialização do saber. A 

globalização, como estrutura psicológica no processo da aprendizagem, enfim se 

baseia nas referências encontradas nas propostas construtivistas, que entendem a 

aprendizagem como a “capacidade de compreender uma informação apresentada 

em termos dos conceitos e idéias a que refere” ( HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, 

p. 57 ). 

Esse enfoque se apóia em fundamentos psicopedagógicos, que partem do 

pressuposto de que um conhecimento significativo deve estabelecer algum tipo de 

conexão com os conhecimentos que o sujeito já possui, que são seus esquemas 

internos e externos de referência, ou com as hipóteses que possam ser vinculadas 

ao problema ou tema, não deixando de considerar que o aluno pode conceber 

equívocos, que devem ser identificados, para viabilizar a construção de um processo 

que se aproxime melhor de um ideal da prática educativa.  

Segundo Coll, citado por Hernández e Ventura ( 1998, p. 57 ) 

 

O princípio de globalização traduz a idéia de que a aprendizagem não 
se realiza por uma simples adição ou acumulação de novos  elementos 
à estrutura cognoscitiva do aluno. Essa visão assume, pelo contrário, 
que as pessoas estabelecem conexões a partir dos conhecimentos que 
já possuem e, em sua aprendizagem, não procedem por acumulação, e 
sim pelo estabelecimento de relações entre as diferentes fontes e 
procedimentos para abordar a informação. 
 
 
 

Podemos perceber, então, que não se trata de um novo enfoque didático, 

mas de uma concepção psicopedagógica que busca superar a visão de acúmulo de 

saberes em torno de um tema. 
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Conclui-se, portanto,  que 

uma perspectiva de globalização que pretenda alcançar esse objetivo 
requer que o tema ou o problema abordado em sala de aula seja o 
fator no qual confluam os conhecimentos que respondam às 
necessidades de relação que o aluno pode estabelecer e o docente vá 
interpretar. Reclama, por isso, no professor, uma atitude de 
flexibilidade frente à descoberta dos conhecimentos que vão 
conformando as respostas ou dúvidas dos estudantes diante do tema 
proposto ( HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998, p. 58 ). 
 
 
 

Podemos entender que, nessa perspectiva, a globalização ocorre à medida 

que os procedimentos permitem ao aluno organizar o próprio conhecimento, 

estabelecendo interconexões  e adptando-os a outros contextos. 

Para tanto, diferentes maneiras de organização dos conteúdos curriculares 

poderão ser definidas, como organização dos conhecimentos escolares por 

disciplinas, atividades, temas, projetos de trabalho e outros, devendo essas, no 

entanto, trazerem o caráter da flexibilidade e abertura no planejamento e na hora da 

efetivação da prática.        

Assim, podemos dizer que a reflexão sobre o conceito de globalização, 

leva-nos a entender que a Pedagogia de Projetos almeja estabelecer uma redução 

da compartimentação dos saberes à medida que a globalização se aprofunda. Para 

isso, o nível das relações, que são estabelecidas, precisa ocorrer de forma que a 

divisão existente entre os diversos conhecimentos, possa gradativamente diminuir as 

fronteiras entre um conhecimento e outro, fazendo com que os limites disciplinares 

se tornem menos visíveis, aumentando a contextualização do conhecimento. Nessa 

perspectiva, globalizar é estabelecer, cada vez mais, relações entre os 

conhecimentos. O princípio da especialização perde totalmente o sentido. Portanto 

uma estrutura curricular disciplinar precisa evoluir para alcançar a globalização. 
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Entendemos que a Pedagogia de Projetos em sua concepção, pelo menos quando 

fundamentada em Hernández e Ventura, busca um avanço na prática de sala de 

aula cada vez menos disciplinar e mais transdisciplinar, que se concebe como uma 

integração global, onde a realidade deve ser explicada sem parcelamento. 

 

2.4  COMPARAÇÃO CRÍTICA DA PROPOSTA DA SECRETARIA COM AS BASES 

TEÓRICAS QUE ELA MESMA INDICA 

 

A SEE, ao propor uma pedagogia que se fundamenta em projetos, parte de 

alguns pressupostos que se pretende vivenciar com o intuito de superar concepções 

e procedimentos que não resultam numa prática considerada mais adequada para 

os nossos dias.  

A Pedagogia de Projetos, de acordo com o que propõe a Secretaria de 

Educação e Esportes, deve auxiliar o professor a participar do processo educativo 

de forma mais efetiva e criativa, pois na prática que se quer superar, os professores 

quase não levam em consideração os interesses, nem as necessidades dos alunos 

bem como as exigências do contexto no qual estão inseridos. Se o educador vai 

buscar um fundamento que justifique a sua participação efetiva no contexto 

educativo, ele certamente poderá se deparar com uma das diferentes abordagens 

da globalização no processo de ensino; e qualquer uma das concepções implica 

uma ação mais concreta do professor frente ao currículo. Referimo-nos a uma das 

três abordagens, que são: a globalização, compreendida como somatório de 

matérias, a globalização numa visão de conjunção de diferentes disciplinas ou a 
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globalização como estrutura psicológica no processo de aprendizagem. Podemos 

dizer, então, que a Pedagogia de Projetos pode favorecer o educador a superar uma 

postura que a SEE denomina de participação estática e desenvolver uma 

participação mais concreta no que concerne ao currículo. Assim, o mesmo não se 

submeterá a um programa imposto e distante da realidade.  

Para essa pedagogia o educando participa efetivamente do planejamento 

quando opta pelos temas que devem ser trabalhados em sala de aula. Ao escolher 

algo do seu interesse, a motivação surge como conseqüência do significado que o 

tema e os procedimentos terão para cada aluno envolvido no processo. Esse 

pressuposto, que se encontra enumerado no documento da proposta, tem seu 

respaldo na obra indicada pela SEE como bibliografia. Trata-se do livro: A 

organização do currículo por projetos de trabalho de Hernández e Ventura (1998). 

Tal pressuposto se estabelece como critério de escolha de um tema, não se 

reduzindo ao que os alunos gostam, e sim a relação com os trabalhos e temas 

precedentes, porque viabiliza novas formas de conexão com a informação e a 

elaboração de hipóteses de trabalho, que guiam a organização da ação. Portanto, a 

participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem é uma postura 

fundamental na pedagogia que se vem tentando implementar desde 2001. Esse 

princípio busca superar a imposição de um currículo, que já se encontra 

relativamente pronto. A não participação do aluno no planejamento pouco considera 

o educando como sujeito que pensa, sente e age. Assim, o discente é conhecido 

como alguém que não é sujeito ativo, mas é como um objeto que pode ser 

manipulado, enquadrado ou moldado de acordo com um currículo que pouco é 
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estruturado pelo professor e aluno. Os projetos de trabalho dessa pedagogia podem 

muito bem ter uma relação com as necessidades da comunidade e serem revertidos 

em ações de valor real segundo a proposta da SEE. Esse pressuposto busca 

integrar as instituições: escola – comunidade. Entende-se que esse tipo de postura 

contextualiza o ensino e a aprendizagem, tornando o processo mais significativo e 

vinculado diretamente com a realidade. Para a proposta o aluno precisa transpor o 

conhecimento para uma situação nova e concreta, levando-o a uma aprendizagem 

conceitual, procedimental e atitudinal, conforme Hernández e ventura (1998). De 

acordo com Zabala (1998), a aprendizagem conceitual implica  capacidade que o 

aluno desenvolve para interpretar, compreender ou expor um fenômeno ou uma 

situação. É de fato uma compreensão que extrapola os limites da reprodução e 

enunciados mais ou menos literais. Com relação à aprendizagem procedimental, o 

mesmo diz “que inclui entre outras coisas as regras, as técnicas, os métodos, as 

destrezas ou habilidades, as estratégias e/ou procedimentos” (ZABALA, 1998, p. 

43); além da compreensão da utilidade de determinados conhecimentos e de utilizá-

los na prática. Por fim, Zabala entende que a aprendizagem atitudinal implica em 

ações que envolvem valores, atitudes e normas. Considera-se que o aluno aprendeu 

um valor, quando “este foi interiorizado e foram elaborados critérios para tomar 

posição frente àquilo que deve se considerar positivo ou negativo” (ZABALA,  1998, 

p. 47).  

Quanto a uma atitude, entende-se que o discente aprendeu, “quando a 

pessoa pensa, sente e atua de uma forma mais ou menos constante frente ao objeto 

concreto ao qual dirige essa atitude” (ZABALA, 1998,p.47).   Com relação à norma, a 



 
 
 

 

62 

aprendizagem pode ocorrer em diferentes graus: num primeiro grau, quando se trata 

de uma compreensão, mas não da necessidade de cumpri-la; em segundo grau, 

quando existe uma conformidade que requer certa reflexão sobre o que significa a 

norma e que pode ser voluntária ou forçada (ZABALA, 1998, p. 47); e em último 

grau, somente quando as normas são citadas e regem o comportamento dos 

sujeitos.   

Podemos dizer que essa foi a forma que encontramos para relacionar com 

a teoria presente na proposta, já que não foi encontrado por nós nenhum 

pressuposto que estabeleça a necessidade  da instituição desenvolver um trabalho 

direcionado às necessidades da comunidade e que possa ser revertido em ações 

concretas.  

De acordo com a proposta da SEE, professores e alunos, também 

determinam juntos as formas de interpretações e resoluções dos problemas 

específicos do grupo. Esse pressuposto se faz presente nas discussões de 

Hernández e Ventura, que entendem ser necessário uma participação efetiva de 

todos os envolvidos no processo de ensino,  para que haja uma consciência clara 

nas ações que ocorrem durante as atitudes. Muitos são os problemas que podem 

surgir, mas devem ser resolvidos na discussão, considerando o coletivo para 

viabilizar o desenvolvimento de uma concepção globalizadora.   

Outro pressuposto que estabelece a proposta da Secretaria, se refere ao 

respeito que educador e educando devem ter em relação ao ritmo de trabalho e a 

aprendizagem individual e coletiva. Não conseguimos identificar na obra de 

Hernández e Ventura, indicada pelos coordenadores da SEE, nenhuma referência 
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direta sobre esse pressuposto. Mas, nas entrelinhas, podemos deduzir tal 

concepção implicitamente, como se pode deduzir da seguinte passagem:  

 

Por tudo isso, a motivação inicial que leva a escolher um Projeto  não 
é difícil de encontrar nesses alunos, ao mesmo tempo que são 
flexíveis e se incorporam a pontos de vista alheios. Isso faz com que 
possam evoluir em seu caminho de aprendizagem (HERNÁNDEZ E 
VENTURA, 1998, p. 96)  
 
 
 

Constatamos ainda, no documento da SEE, que os técnicos não colocaram 

nos fundamentos da proposta o conceito considerado chave para a Pedagogia de 

Projetos. Trata-se da globalização, que Hernández e Ventura entendem ser o 

princípio básico para essa proposta. Sem esse conhecimento, o professor pode não 

ter consciência que é necessário auxiliar o aluno a estabelecer relações diversas, 

entre os fenômenos que ocorrem de diferentes maneiras e em graus variados. Esse 

conceito, inclusive, foi muito trabalhado na semana pedagógica que aconteceu no 

início do ano letivo de 2004. Mas, apesar de tudo, não é elemento da proposta, o 

que pode ser considerado um dos fatores prováveis para as dificuldades de 

implementação.  

Em relação a Dewey, não encontramos nenhuma vinculação direta da 

proposta da SEE com a teoria desse pensador. Apesar de os coordenadores da 

SEE e de a própria escola estarem sempre citando Dewey como referência, suas 

idéias não embasam a proposta de forma direta. Nem a concepção de “Experiência” 

é discutida como ponto de partida para a idéia de uma pedagogia que propõe o 

trabalho com base em projetos.  
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Podemos concluir, então, que a proposta da SEE é basicamente 

fundamentada nas idéias de Hernández e Ventura.  Dewey é citado, apenas 

oralmente, nas discussões dos técnicos dessa pedagogia como teórico, que iniciou 

as primeiras reflexões sobre o assunto e por isso  não pode deixar de ser evocado, 

já que suas idéias contribuíram muito com os princípios dessa pedagogia.  
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3.0 IMPACTO DA PROPOSTA DO MUNICÍPIO NAS REFLEXÕES TEÓRICAS DO 

PROFESSOR E NA SUA PRÁTICA EM SALA DE AULA 

 

Iniciamos o levantamento das informações sobre o Embate Teórico e 

Repercussões na Prática Pedagógica da Implantação da Pedagogia de Projetos no 

Colégio Municipal Paulo VI de Juazeiro-Bahia, na sala de aula, no início do ano de 

2003. A primeira opção metodológica foi a escolha de uma escola do Município de 

Juazeiro, pois avaliamos que um trabalho com várias escolas seria inviável, tendo 

em vista o prazo e o formato da pesquisa. Decidimos entrevistar os professores e 

observar as suas aulas de uma escola onde podíamos esperar uma repercussão 

maior da proposta. Escolhemos o Colégio Municipal Paulo VI por : 

              - ser maior escola; 

              - ter mais professores; 

              - possuir professores mais qualificados; 

              - ser de fácil localização;  

              - ser considerada “escola vitrine do Município” com mais facilidade de acesso 

às pessoas por causa da proximidade e atuação acadêmica na área educacional. 

O primeiro material que chegou às nossas mãos foram 8 (oito) projetos que 

os professores, individualmente ou em grupos de até 5 (cinco) membros, entregaram  

à coordenação. Numa primeira análise, constatamos que os textos elaborados não 

corresponderam às orientações teóricas da proposta do município, nem das 

referências teóricas indicadas pelo mesmo. Trata-se em geral de planos de unidades 
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de ensino e mesmo considerando-os como tais deixaram a desejar em vários 

aspectos essenciais desse tipo de instrumento de planejamento. Mesmo assim, foi 

possível encontrar nesses textos pelo menos 3 (três) orientações teóricas dos seus 

autores. Os conceitos utilizados num dos “planos” tinham fortes características de 

uma pedagogia progressista,  aproximando-se de elementos do pensamento de 

Gramsci. Em número maior, encontramos “planos” com orientação construtivista, às 

vezes identificados explicitamente como tais. Finalmente, ficou evidente o 

embasamento de um “plano” na visão holística. Havia ainda, um número de “planos” 

que não permitiam uma identificação com qualquer abordagem teórica em 

discussão. Optamos, portanto, em aprofundar os nossos estudos teóricos sobre a 

pedagogia progressista, o construtivismo e o holismo para em seguida, podermos 

observar as aulas de professores tendo em vista essas orientações teóricas. A 

escolha dos professores pesquisados só ocorreu no início do ano de 2004 quando 

esperávamos uma certa consolidação da proposta da prefeitura por meio da 

capacitação e demais eventos ligados à temática e uma conseqüente familiaridade 

com o planejamento de projetos segundo a Pedagogia de Projetos. O que, de fato, 

recebemos, em termos de material sobre os projetos desenvolvidos no Colégio 

Municipal Paulo VI, eram formulários com uma intenção de projeto. Na realidade, o 

que tínhamos eram planos com os elementos considerados básicos, como: objetivos 

de ensino, conteúdos, modos operacionais, avaliação e bibliografia. Basicamente, 

tratava-se de planos de unidade, e estes buscavam citar as relações que cada 

disciplina poderia ter com outra ou outras. Não se tratava, em hipótese alguma, de 

um projeto pedagógico, mas sim, de planos de ensino. 
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Mesmo com a precariedade dessas informações e por meio de 

conhecimentos informais sobre o corpo docente da escola, foi possível 

identificarmos professores com as mencionadas orientações teóricas das quais 

escolhemos 1 (um) de cada grupo havendo pouca opção pois alguns docentes não 

concordavam com o fato de serem sujeitos de nossa pesquisa. Realizamos com 

esses professores algumas entrevistas informais e uma formal em que levantamos 

dados sobre as suas orientações teóricas. Além disso, assistimos de cada docente, 

no mínimo, seis sessões de horas/aula, número que nos pareceu suficiente para 

detectar as características principais das mesmas. Na verdade, percebemos em 

todos os casos que os procedimentos nas aulas eram relativamente rotineiros, 

repetindo o mesmo estilo de ensino em quase a totalidade das aulas observadas. 

Apresentamos os dados levantados dos 3 (três) docentes isoladamente, 

iniciando com informações sobre sua formação teórica relacionada à sua prática 

educacional, indicando o porquê da sua opção teórica, fornecendo em seguida uma 

caracterização breve dos fundamentos teóricos dessa opção, partindo para uma 

descrição mais detalhada de algumas aulas que julgamos mais significativas para a 

prática do professor, procedendo, inicialmente, duas análises: a primeira em vista da 

coerência da teoria que, de fato, fundamenta a prática do professor com a própria 

opção teórica que este apresentava antes de se confrontar com a Pedagogia de 

Projetos; a segunda em relação à questão; se existem elementos na orientação da  

prática do professor que indicam uma absorção dos princípios fundamentais da 

Pedagogia de Projetos. 
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3.1 REPERCUSSÕES DA PEDAGOGIA DE PROJETOS NA PRÁTICA DO 

PROFESSOR A 

 

Primeiramente, vamos abordar o impacto da proposta nas reflexões 

teóricas do professor A, que leciona Matemática na 6ª série. Para esse fim, o 

entrevistamos para saber qual a teoria que fundamenta a sua prática, para que fosse 

possível compará-la com a teoria da sua formação e com a Pedagogia de Projet os. 

Assistimos a seis sessões da aula temática ‘Percentagem, que descreveremos aqui, 

sucintamente.   

 

3.1.1  A FORMAÇÃO TEÓRICA DO PROFESSOR A 

              

O professor A obteve graduação no curso de Licenciatura Plena em 

Matemática há mais de dez anos e complementou essa formação com um curso de 

especialização em Metodologia do Ensino da Matemática. Possui uma larga 

experiência em sala de aula (ensino fundamental - 12 anos, ensino médio - 7 anos 

em estabelecimentos públicos, e 4 anos de ensino médio em escola particular), 

sendo sua atividade profissional exclusivamente direcionada para o magistério. Fora 

do trabalho profissional, é engajado em movimentos sindicais e partido político. 

Afirma que a teoria educacional, que mais o atrai, tem base no marxismo. Entrou em 

contato com essa teoria no curso de especialização no qual se deu destaque à 

contribuição de Gramsci para a teoria pedagógica. Apresentamos, em seguida, uma 

caracterização sucinta dessa posição.  
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3.1.2  GRAMSCI E SUA CONCEPÇÃO PROGRESSISTA 

 

Ao avaliar a teoria de Gramsci, percebe-se que o grande objetivo do mesmo 

é orientar a reflexão para uma ação de perspectiva transformadora da sociedade. 

Em sua obra, Gramsci manifesta aversão às formas de manutenção e 

conservação das estruturas de poder das classes hegemônicas. Uma de suas 

grandes preocupações é com a transformação da sociedade a partir da tomada de 

poder das classes subalternas. Segundo Mochcovitch, Gramsci seguiu a essência 

da décima primeira das Teses sobre Feuerbach, de Marx, “segundo a qual, mais do 

que interpretar o mundo, é preciso transformá-lo (1988, p.10). Partindo desse 

pressuposto, o mesmo se empenhou em elaborar conceitos que pudessem auxiliar 

as classes subalternas (operários intelectuais) a consolidar a hegemonia do 

proletariado no conjunto da sociedade, objetivando a tomada do poder político e a 

mudança das condições de dominação. 

Preocupado com essa questão, Gramsci elabora uma concepção sobre a 

ideologia da dominação de uma classe sobre a outra no mundo capitalista. 

Conforme Mochcovitch, 

 

O primeiro momento dessa dominação é econômico: é a dominação 
do capital sobre o trabalho, que corresponde à exploração das 
classes subalternas. Tal exploração é a base da luta de classes, que 
se expressa na política, na luta ideológica, na disputa por hegemonia 
(1988, p. 13). 
 

 

Ainda de acordo com Mochcovitch (1988), a exploração econômica só é 

garantida com a existência da dominação político-ideológica, cuja agência principal é 
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o Estado, que defende os interesses das classes dominantes. Essa dominação se 

mantém graça à repressão exercida pelo exército, pela polícia, pelas prisões, que 

são acionadas nos momentos de crise. Também é garantida pela dominação 

ideológica, que leva as classes subalternas a aceitarem a direção que a classe 

dominante imprime à sociedade. 

Segundo Gramsci, as classes dominadas se encontram presas ao senso 

comum, à religião e às crenças que carregam em seu interior a ideologia das classes 

dominantes. Esses fatores impedem uma ação autônoma por parte das classes 

subalternas em decorrência da subordinação intelectual e da dominação ideológica. 

Não alcançaram ainda uma visão de realidade adequada às condições concretas de 

vida. 

 

Assim, para Gramsci, dominação ideológica seria subordinação 
intelectual: as classes dominantes podem, pela direção que 
imprimem à sociedade, conservar a unidade ideológica de todo o 
bloco social que está cimentado e unificado pela ideologia 
dominante. A base de sustentação dessa unificação ideológica 
exercida pela ideologia dominante é o senso comum 
(MOCHCOVITCH, 1988, p. 14). 
 
 
 

Para Gramsci, o senso comum é a concepção de mundo mais banalizada 

no meio das classes subalternas. É uma visão de mundo pouco homogênea e quase 

sem sistematização, por isso ocasional e desagregada. O senso comum é 

basicamente formado por “estratos acumulados de idéias correspondentes a fases 

anteriores da História que permanecem anacrônicas, como uma herança cultural 

desagregada e banalizada” (MOCHCOVITCH, 1988, p. 14) 
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Por outro lado, uma visão crítica de mundo apresenta uma sistematização 

coerente, é homogênea e se respalda num processo teórico-prático,  vislumbrando 

uma política de classe. Reflete e busca uma participação ativa na produção da 

história. Para que o sujeito evolua da consciência ocasional e desagregada para a 

consciência coerente e homogênea, é necessário analisar, de uma forma crítica, a 

concepção de mundo que se tem, tornando possível uma visão estruturada, 

coerente e homogênea do  mundo a partir da perspectiva de classe.  

O senso comum não se baseia numa reflexão crítica, pois adere sem 

restrições coerentes a uma concepção de mundo elaborada externamente, 

implicando num conformismo sem limites e numa obediência irrestrita a preceitos 

que ferem o princípio científico. 

Segundo Gramsci, o bom senso é o núcleo sadio do senso comum, que 

merece ser desenvolvido e transformado em algo unitário e coerente. Se o bom 

senso é resultante das experiências da realidade, é mais do que lógica a 

possibilidade de vir a ser desenvolvido a partir de uma análise crítica, depurando o 

bom senso de concepções folclóricas, religiosas e ideológicas. 

 

É, pois, sobre esse bom senso – núcleo sadio do senso comum – 
que se deve trabalhar, procurando desenvolvê-lo e transformá-lo em 
consciência de classe, ou seja, concepção de mundo coerente e 
homogênea. E trabalhá-lo contra o senso comum no qual está 
entranhado e do qual deve ser recuperado como núcleo de uma 
consciência que ultrapasse o senso comum (MOCHCOVITCH, 1988, 
p.16).   
 
 
 

Para tanto, Gramsci esclarece que é necessário uma filosofia da práxis, a 

qual, segundo ele, é o  materialismo histórico produzido por Marx e Engels. A 
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filosofia da práxis se processa como uma idéia crítica e contraditória ao pensamento 

precedente. Faz-se a crítica ao senso comum, aproveitando o que há nele de bom 

senso e confronta-se as filosofias dos intelectuais que deve também ser criticada, 

para evitar que a filosofia da práxis se banalize. 

Cabe aos intelectuais orgânicos o papel de difundir a filosofia da práxis no 

seio das classes subalternas, não como uma idéia externa que deve ser assimilada, 

mas como processo, articulando o bom senso com a reflexão, depurando as 

concepções de mundo da ideologia das classes dominantes, da religião, do folclore 

e das crendices que envolvem a cultura das massas. A partir da filosofia da práxis, 

torna-se possível a luta política e, como resultado, a transformação social. 

Para Gramsci, é necessária a formação de sujeitos intelectuais. 

 

Os intelectuais orgânicos não são apenas os grandes intelectuais, 
criadores de teorias, como Marx, Lênin, ou Trotski, ou os 
formuladores de estratégias políticas. São aqueles que difundem a 
concepção de mundo revolucionária entre as classes subalternas. 
São aqueles que se imiscuem na vida prática das massas e 
trabalham sobre o bom senso, procurando elevar a consciência 
dispersa e fragmentária das massas ao nível de uma concepção de 
mundo coerente e homogênea (MOCHCOVITCH, 1988, p.18).     
 
 
                                                                          

Como se desenvolvem os intelectuais orgânicos? De acordo com a filosofia 

da práxis, há uma dialética: intelectuais – massa. E como diz o próprio Gramsci: 

 

O processo de desenvolvimento está ligado a uma dialética 
intelectuais-massa; o estrato dos intelectuais se desenvolve 
quantitativa e qualitativamente, mas todo progresso para uma nova 
‘amplitude’ e complexidade do estrato dos intelectuais está ligado a 
um movimento análogo da massa dos simplórios, que se eleva a 
níveis superiores de cultura e amplia simultaneamente o seu círculo 
de influência, através de indivíduos, ou mesmo grupos mais ou 
menos importantes, no estrato dos intelectuais especializados 
(GRAMSCI, 1981, p. 22 apud MOCHCOVITCH, 1988, p.19). 
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O desenvolvimento do intelectual orgânico pode ocorrer, então, entre os 

grupos de pressão existentes na sociedade civil, como os sindicatos e o partido das 

classes trabalhadoras. No movimento dessas classes, eles desenvolvem uma 

resistência à inculcação ideológica presente nos vários segmentos da sociedade, 

além de poderem atrair intelectuais, até então, comprometidos com a classe 

dominante. 

Outra grande contribuição de Gramsci está no conceito de hegemonia, que, 

etimologicamente, significa dirigir, conduzir. Segundo ele, uma classe é hegemônica 

não somente quando faz uso da força, mas também quando o faz pela persuasão. 

Cabe aos intelectuais a elaboração de um compêndio de idéias pelas quais se 

consegue a adesão da classe dominada. 

Segundo Mochcovitch, a “hegemonia é o conjunto das funções de domínio 

e direção exercido por uma classe social dominante, no decurso de um período 

histórico, sobre outra classe social e até sobre o conjunto das classes da sociedade.” 

(1988, p. 20). 

Para Gramsci, a hegemonia tem duas funções: de domínio e de direção 

intelectual e moral. Tem a função de domínio porque tende a submeter com a força a 

classe subalterna aos interesses da classe dominante. Tem a função de direção 

porque direciona e persuade pela ideologia as relações e os modos de agir das 

massas tanto na perspectiva intelectual quanto na moral. E essa função, muitas 

vezes, se processa por meio da escola. 

Constata-se que a escola burguesa é classista. Além de preparar 

qualitativamente seus intelectuais, mediante a educação escolar, aporta-se no seio 
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da classe subalterna para semear, dentre os mais qualificados, idéias que os levem 

a aderir os valores da classe burguesa, tornando-se assim um elemento difusor das 

idéias dominantes. 

Para Gramsci, a educação escolar deve se centrar no valor do trabalho e na 

luta da superação das dicotomias que existem entre a prática e a teoria, a cultura 

erudita e a cultura popular. Para tanto, ele propõe a substituição da escola classista 

burguesa pela escola unitária, para que todas as crianças possam receber a mesma 

educação, visando ao desenvolvimento de capacidades que possam levá-las a 

trabalhar manual e intelectualmente. 

              Graças a essas idéias básicas, é que Gramsci é muito importante 

para a educação como um todo. A teoria progressista deve a esse grande teórico os 

seus fundamentos, que até hoje são relevantes.     

 

3.1.3  DESCRIÇÃO DA AULA DE MATEMÁTICA 

 

Do primeiro professor a ser analisado assistimos a um total de seis aulas. 

Buscaremos, aqui, descrever de forma sucinta o modo como as aulas se 

processaram, ou como, as seis sessões, de uma aula temática se desenvolveram. 

Trata-se de uma descrição da aula de matemática que tinha como tema central o 

conteúdo relativo a “percentagem”. 

Nas duas primeiras sessões dessa aula, ministrada na sexta série, o 

professor, ao chegar na sala de aula, cumprimentou a todos com uma saudação de 

boa tarde e esclareceu a razão da nossa presença em sala de aula. Em seguida, o 
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mesmo fez a chamada oralmente no intuito de registrar a freqüência dos alunos 

presentes. Após cumprir com o ritual da chamada, o professor levantou-se da 

cadeira e, com uma expressão suave, dirigiu-se aos alunos com uma questão leve, 

que tinha como objetivo descontrair a turma, além de despertá-la para uma reflexão 

sobre o tema que teria início a partir daquela sessão. Iniciou, perguntando: Quantos 

por centos, dentre vocês, têm interesse nos estudos? A turma logo reagiu, dizendo: 

‘O que é isso professor?...’ Por acaso, o senhor está insinuando que somos 

preguiçosos?... Aqui, todos nós temos interesses nos estudos!... Se quer saber a 

resposta correta, eu digo: Cem por cento!’. Porém o professor intercalou: É claro que 

nem todos têm interesse em estudar; muitos só freqüentam a escola porque se 

sentem, praticamente, obrigados pelos pais; mas podemos amenizar  a pergunta: 

“Quantos por cento dos meninos e quantos por cento das meninas possuem nota 

em matemática acima de oito?” Logo alguém disse: “Bem, professor, nós estamos 

aqui para aprender, por isso nem sempre é possível alcançar uma média tão alta. 

Nesse ínterim, o professor acrescentou: “O que estou querendo é levá-los a pensar 

sobre o que vem a ser percentagem”. O que vocês entendem por percentagem?” A 

turma parou um pouco e ficou pensando. Alguns até balbuciaram enquanto 

pensavam; mas, logo diziam não ter condições de explicar. Outros disseram que 

ouviram falar em valores que envolviam o conceito matemático “percentagem”, 

como: desconto de 10%, aumento de 4%, a gasolina poderá subir até 6%, etc.. De 

tudo que foi dito, ficou muito evidente que esse conceito é muito presente na vida 

cotidiana e que não é muito possível, nos dias de hoje, viver sem ouvir falar em 

valores que não envolvam o conceito de “percentagem”. 
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Diante da problemática, o professor solicitou aos alunos que formassem 

quatro grupos na sala com uma composição de 25% mais ou menos para cada 

grupo do total de 33 alunos presentes, para discutirem o que poderia ser 

“percentagem”. A turma ficou apreensiva, pois não sabia o quanto representava 25% 

dos 33 alunos que estavam presentes na sala. Ao ser consultado, o professor disse: 

“Resolvam! O problema é de vocês e não meu!” Após uma calorosa discussão, 

alguém falou: “É só dividir 33 por 4 e logo encontraremos o resultado: 8,25. Porém, 

esbarraram em um outro problema, pois 8,25 não corresponderia a um número 

inteiro. Por isso alguém falou que um dos presentes teria que ficar fora da 

composição dos grupos.. Mas o professor interveio e disse que o problema poderia 

ser solucionado de uma outra forma; para isso, era necessário que fossem formados 

três grupos de oito e um de nove, pois, assim, se evitaria que um dos colegas não 

participasse de uma atividade tão relevante para a formação de todos eles. 

Com a formação dos grupos, todos estavam muito empenhados em tentar 

encontrar uma resposta que não satisfizesse somente ao professor, mas também a 

todos que queriam, de fato, superar uma dificuldade, que parecia ser algo muito 

presente no dia-a-dia. Em meio à discussão, em um dos grupos, alguém falou que, 

se 8,25 correspondia a 25% por cento de 33, logo 25% representava um quarto do 

total, que deveria ser 100%. A visão desse aluno se propagou por todos os outros 

grupos, porque era quase impossível alguém falar algo que não fosse ouvido em 

todo o ambiente.já que a sala  era pequena para favorecer  esse tipo de discussão. 

Com uma informação como essa, os demais grupos ouviram a reflexão, resultando 

num aperfeiçoamento das idéias até ali elaboradas. Ouvia-se emanar dos diversos 
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grupos afirmativas que diziam: “A cada cem, você destaca o valor numérico que é 

atribuído. Num aumento de  5%, implica que, a cada 100 reais, teremos 5 reais a 

mais”. Diante dessas posições, podíamos concluir que os grupos já tinham uma idéia 

mais ou menos organizada sobre o problema proposto pelo professor. Assim que 

todos os grupos manifestaram possuir uma idéia relativamente estruturada sobre a 

questão, o professor solicitou aos mesmos que indicassem alguém para apresentar 

sucintamente as deduções de cada equipe. Na seqüência, deu-se início às 

apresentações, que foram até o término do horário. Vale ressaltar que foram 

sessões de 35 minutos cada, totalizando 70 minutos. 

No encontro seguinte, os alunos levaram para a sala de aula uma conta de 

energia elétrica para que pudessem aprender a calcular, em percentual, o aumento 

da conta a partir do reajuste das tarifas. Muitos a levaram porque o professor a havia 

solicitado no encontro anterior. Assim, o professor pediu a um dos discentes a 

cessão de uma das contas, para que ele pudesse explicar como se faz para calcular 

o aumento em reais da conta de energia e sugeriu aos alunos que não puderam 

cumprir o solicitado, que se sentassem ao lado de quem tinha cumprido o pedido. 

Logo após, o professor começou a explicar. Demonstrou aos alunos onde estava o 

valor do kwh e disse que esse valor iria sofrer um reajuste de 8% e foi dizendo: “Se 

esse valor corresponde a 100%, logo estará para 100 e X para 8% e multiplicou o 

valor inicial por 8 e dividiu por 100 e, posteriormente, somou o valor inicial com o 

valor correspondente aos 8% de aumento, obtendo o futuro valor do kwh, que foi 

multiplicado pelo valor consumido. Após a explicação, todos os alunos foram fazer 

uma atividade com as contas de energia, que trouxeram de suas residências, 
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considerando um reajuste de 12%, conforme indicação do professor. Quanto aos 

alunos que estavam sem a conta de energia, o professor sugeriu que esses 

realizassem a atividade com os colegas que levaram o que fora solicitado na aula 

anterior. Após a resolução dos problemas, o professor chamou dois alunos para 

resolverem o seu problema no quadro para que todos pudessem acompanhar o 

desempenho de cada um. Dessa forma, as duas aulas desse dia chegaram ao fim. 

Na aula seguinte, o professor continuou chamando os alunos para 

continuarem resolvendo os problemas no quadro, que, segundo ele, estariam 

valendo um ponto. Sempre que o aluno cometia um erro, o professor imediatamente 

interferia, destacando o procedimento equivocado, não permitindo que o aluno 

continuasse sem que o erro deixasse de existir. Em alguns momentos, até gozação 

existia entre os colegas, quando esses apresentavam dificuldades para acertar 

determinados procedimentos. 

Em meio à resolução de exercício, o professor associou o tema da aula 

com a divulgação de um resultado de uma pesquisa eleitoral. Disse o professor que 

era do conhecimento de todos a publicação de uma pesquisa para prefeito, que, a 

45 dias das eleições municipais, evidenciava uma vantagem muito grande do 

primeiro colocado em relação ao segundo. Dizia ele que um dos candidatos, de 

acordo com o instituto, tinha uma preferência de 53% do eleitorado. Isso queria dizer 

que, a cada 100 votos válidos, 53 seriam para esse candidato se os dados fossem 

reais. Destacou o professor que dados como esses podem ser manipulados para 

favorecer alguém. 
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O que nos chamou a atenção foi o fato de o professor ter escolhido os 

números de intenção de votos do próprio município, depois de explicar o que 

significa um candidato possuir 53%. O professor alertou aos alunos quanto  à 

questionável fidedignidade dos dados apresentados em pesquisas desse tipo. 

Explicou como se pode manipular a opinião pública com estatísticas falsificadas e 

incentivou os alunos a conversarem com os próprios pais sobre esse assunto. 

“Cuidados com certos políticos, que se apresentam agora como sujeitos bonzinhos e 

que depois só querem se aproveitar dos recursos do município. Conversem direito 

com os pais de vocês, para que eles fiquem de olhos e ouvidos atentos para não se 

deixarem enganar” - disse o professor. Vale ressaltar que a pesquisa em questão, de 

fato, representava dados questionáveis, porque foi recomendada pela coligação que 

estava à frente na pesquisa, a qual, na eleição anterior, havia sido derrotada nas 

urnas, apesar de outras pesquisas recomendadas pela coligação, à época 

evidenciassem uma ampla vantagem para a mesma. Na época, o resultado das 

urnas deixou clara, a fraude da pesquisa, pois não a confirmou. Esse fato, levou o 

professor a comentar com os alunos a possibilidade da pesquisa ser mais uma 

manipulação para favorecer politicamente a coligação responsável pela mesma. 

Seqüenciando, os alunos continuaram resolvendo os problemas no quadro, 

até que chegou o fim de mais duas aulas de trinta e cinco minutos cada. 
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3.1.4  COMPARAÇÃO DA AULA DE MATEMÁTICA COM A TEORIA DE GRAMSCI 

 

Ao analisar a aula de matemática, podemos concluir que, do ponto de vista 

didático, a aula foi processada em três etapas: a introdução, o desenvolvimento e a 

integração. Partindo dessas fases, faremos a análise que entendemos ser 

necessária. 

Consideramos que a fase introdutória da aula deu-se a partir do momento 

em que o professor perguntou: “Quantos por centos, dentre vocês têm interesse nos 

estudos? A turma logo reagiu dizendo: O que é isso professor?... Por acaso, o 

senhor está insinuando que somos preguiçosos?... Aqui, todos nós temos interesses 

nos estudos!... Se quer saber a resposta correta, eu digo: cem por cento! Porém o 

professor intercalou: É claro que nem todos têm interesse em estudar, muitos só 

freqüentam a escola, porque se sentem praticamente obrigados pelos pais...” 

Não é necessário transcrever tudo aqui, porque já é possível conceber que 

o discurso acima se trata de um preâmbulo, uma maneira ou um modo para iniciar o 

que se pretende desenvolver. Evidencia-se uma forma de rememorar no aluno o que 

ele conhece sobre o conteúdo em pauta. Entendemos que, dessa maneira, o 

professor está tentando conduzir o aluno a uma reflexão, talvez para viabilizar a 

possibilidade de reflexões posteriores para uma ação de perspectiva transformadora; 

perspectiva essa muito presente na obra de Gramsci. Não estamos aqui afirmando 

que essa seja a intenção, mas existe essa possibilidade, tudo porque o professor 

assume claramente sofrer influências de teorias emancipatórias como a do teórico 

Gramsci. É óbvio que temos de levar em conta que as aulas do professor tratavam 
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de um assunto específico da Matemática e não, por exemplo, da economia política, 

que permitiria identificações mais claras. O que é possível, numa aula de 

matemática, é mais observar a própria postura do professor diante dos alunos e o 

processo dele de fixar interligações da matemática com assuntos de interesse 

político-social 

Partindo para o desenvolvimento da aula, no trecho que o professor pede a 

um dos discentes que ceda uma das contas, para que possa explicar como se 

calcula o aumento em reais da conta de energia; podemos dizer que o professor 

começou as explicações, demonstrando aos alunos onde estava o valor do kwh para 

que todos pudessem aprender a calcular o valor da conta mensal. 

Com uma prática que leva para a sala de aula elementos, fatos ou dados da 

realidade do aluno, a escola e/ou o professor contextualizam a discussão do 

conteúdo, implicando a possibilidade de uma reflexão crítica do aluno. Acreditamos 

que, quando a escola estimula a reflexão do discente, este dificilmente “toma 

emprestada a outro grupo social, por razões de submissão e subordinação 

intelectual, uma concepção que lhe é estranha” (GRAMSCI, 1987, P. 15). Parece-

nos coerente a prática desse docente nesse ponto com a concepção teórica, que o 

mesmo defende com muita ênfase. Se o professor não estimula a reflexão do aluno, 

é bem possível que esse se subordine intelectualmente, assimilando a ideologia das 

classes dominantes, que não permite ao subordinado compreender o grau de 

subordinação em que se encontra, ajudando, assim, a garantir a dominação 

ideológica, levando as classes subalternas a aceitarem a direção que a classe 

dominante dá à sociedade. 
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Quando o professor estimula o ato de pensar e repensar os fatos do 

contexto em que o aluno está inserido, torna-se mais difícil uma classe dominar 

intelectualmente o sujeito educado. Parece-nos que o aluno que é educado para 

pensar, pensará dialeticamente para não se sujeitar a manobras de manipulação. O 

pensar ativo é contínuo,  é sempre processual; não é estático e nem se limita a uma 

verdade pronta e absoluta. 

Ainda com relação ao desenvolvimento da aula, julgamos não ser 

pertinente gastar tanto tempo resolvendo exercícios, apesar de os problemas 

possuírem dados diferentes. Essa observação é feita meramente do ponto de vista 

didático, pois a repetição excessiva leva à monotonia e gera desinteresse e 

distração. Porém vale indagar como o professor agia perante os “erros” cometidos 

pelos alunos durante a resolução dos problemas no quadro. Sempre que alguém 

cometia um deslize, imediatamente o professor interferia, questionando o aluno 

sobre o procedimento por ele executado. Essa prática parece estar de acordo com o 

princípio filosófico gramsciano de não predeterminar ações, porque o professor não 

dizia como o aluno deveria fazer, mas questionava até que ele conseguisse 

encontrar o caminho adequado na resolução do problema. Continuamos a dizer que, 

mesmo num procedimento monótono como  a resolução de exercício, o professor 

ainda assim deixou evidente a sua postura de condução à reflexão, para viabilizar a 

capacidade de pensar dialeticamente, para que ninguém se torne intelectualmente 

subordinado e, conseqüentemente, dominado pelas classes hegemônicas. 

Com relação ao comentário que o professor fez sobre a divulgação de uma 

pesquisa eleitoral no município de Juazeiro, podemos dizer que o mesmo poderia 
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estar embevecido pelas idéias de Gramsci sobre o bom senso, haja vista que, para 

Gramsci o bom senso é resultante das experiências da realidade, desenvolvido a 

partir de uma análise crítica, depurando o bom senso de concepções folclóricas, 

religiosas e ideológicas. Faz-se a crítica ao senso comum, aproveitando, de  maneira 

coerente, o que existe nele de bom senso e confronta com as filosofias dos 

chamados intelectuais, que devem ser criticadas,  também, para não banalizarem a 

filosofia da práxis. 

O papel dos intelectuais é difundir entre as classes subalternas a filosofia 

da práxis, não como uma idéia acabada que deve ser inculcada, mas como 

processo, articulando o bom senso com a reflexão. Com a filosofia da práxis, é 

possível a elaboração de uma concepção política que resulte em ações, que 

conduzam as classes à luta pela transformação social. 

Na aula, o professor explicou como se pode manipular a opinião pública 

com estatísticas falsificadas, além de ter incentivado os alunos a dialogarem com os 

pais sobre esse assunto. Fica bem evidente a influência das idéias de Gramsci na 

prática desse professor, não só durante essa discussão, mas também em muitos 

momentos dessa aula temática. Pela forma de condução da aula, podemos perceber 

que o professor tem consciência de que é preciso desenvolver o senso crítico do 

aluno, e esse é um processo que exige muita reflexão para que seja possível a 

depuração de concepções ideológicas, que são concepções das classes dominantes 

e que, portanto, não promoverão a transformação social, tão evidente nas idéias de 

Gramsci. 
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Sem dúvida, as ações do professor podem, também, ser enquadradas em 

outras teorias educacionais. Não deixam de ter elementos,por exemplo,da Escola 

Nova e até da Tradicional. De qualquer forma, não se pode esperar uma prática 

pedagógica que só tem uma forma de ser interpretada, contendo só ações unívocas 

de uma teoria. Como o próprio professor se confessou adepto da Pedagogia 

emancipatória e da Filosofia da Práxis, podemos, pelo menos, afirmar que existe um 

certo grau de coerência entre a teoria difundida e a prática desenvolvida. 

 

3.1.5 COMPARAÇÂO DA AULA DE MATEMÁTICA COM A PEDAGOGIA DE 

PROJETOS 

               

Considerando o documento compilado da Secretaria de Educação e 

Esportes do Município de Juazeiro, podemos começar a nossa análise a partir dos 

cinco pressupostos presentes na proposta. 

O primeiro pressuposto parte do princípio de que o educador deve participar 

efetivamente da elaboração do programa curricular. 

Na aula temática acompanhada, podemos dizer que houve a participação 

do professor no processo, porque o mesmo teve plena liberdade para a condução da 

aula com relação à presença de uma concepção para o ensino. O mesmo 

desenvolveu a sua aula com muita reflexão além de ter trazido, para dentro da sala, 

elementos relacionados à vida dos alunos como: os questionamentos sobre o 

percentual de alunos interessados nos estudos, a conta de energia elétrica da casa 

de cada um deles e os comentários sobre a divulgação de uma pesquisa eleitoral do 



 
 
 

 

85 

próprio município. Todos os elementos estavam relacionados à vida de cada um dos 

alunos. Se o professor estivesse obedecendo ao currículo imposto, sem uma 

participação mais concreta, dificilmente esses elementos apareceriam na aula 

temática. 

Com relação ao segundo pressuposto, entende-se que os educandos 

devem participar ativamente do processo ensino-aprendizagem.             

Podemos dizer que na aula temática acompanhada, em nenhum momento 

ficou evidente que os alunos tenham determinado o tema da aula. Quando eles 

levaram para a sala de aula a conta de energia, só o fizeram por solicitação do 

professor . Isso deixa mais ou menos implícito que não houve participação dos 

alunos na escolha do tema trabalhado. 

O terceiro pressuposto diz que a instituição pode desenvolver um trabalho 

direcionado às necessidades da comunidade e que possa ser revertido em ações 

concretas. 

Com a aprendizagem que os alunos tiveram, os mesmos poderiam ensinar 

à comunidade, como monitorar os “gatos” de energia elétrica em suas residências, 

mas não ficou claro que o trabalho de sala de aula fosse ter algum tipo de 

desdobramento fora do ambiente escolar. 

No quarto pressuposto, estabelece-se que os temas e as formas de 

procedimentos devem ser definidos entre educador e educando. 

Durante o processo da aula, percebemos que a definição dos temas não foi 

realizada em conjunto (educador e educando), bem como as formas de resolução de 

problemas e as interpretações da realidade não o foram, também. 
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O quinto pressuposto faz referência ao respeito que educador e educando 

devem ter com relação ao ritmo de trabalho e à aprendizagem de cada aluno. 

Com relação a esse princípio, podemos dizer que em todos os momentos 

da aula temática, houve respeito ao ritmo de trabalho e à aprendizagem do grupo, 

porque o professor deixou os alunos à vontade. Não determinou o tempo para 

nenhuma das atividades, deixando os grupos e os alunos para resolverem as 

questões de acordo com o ritmo coletivo e individual, conforme podemos perceber 

na descrição da aula. Diante de tantas diferenças, não se pode cobrar ritmos de 

trabalhos iguais. 

Ainda considerando o documento norteador da SEE (2001, p.02): 

 

O planejamento do projeto deve ser elaborado tendo-se o 
conhecimento dos momentos necessários em um Projeto de 
Trabalho. Ele deve considerar a quantidade de pessoas envolvidas e 
os recursos disponíveis como computadores, livros, revistas, jornais, e 
outros, que podem variar de acordo com as particularidades de cada 
tema. Como todo grupo participará da execução das tarefas, é 
importante que a elaboração do planejamento seja realizada 
coletivamente pelos participantes. É importante elaborar a partir do 
planejamento, um cronograma que contenha as fases a serem 
executadas e suas respectivas datas de realização e o tempo 
necessário para a sua execução. 
 
 
 

Perguntamos ao professor se o mesmo dispunha de algum projeto de 

trabalho para que pudéssemos observá-lo e ele respondeu que não tinha projeto, 

porque a coordenadora da instituição, até aquela data, não havia convocado os 

professores para a elaboração do mesmo. Como vimos na citação acima, o trabalho 

com projetos exige uma participação coletiva e nos parece, pela informação dada 

pelo professor, que esse momento ainda não acontecera.. Portanto podemos 
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deduzir que existem poucos momentos de vivência pedagógica na prática desse 

professor, assim como certos princípios fundamentais da pedagogia dos projetos 

foram observados pelo mesmo. Diante disso, seria equivocado afirmar que a prática 

do professor é baseada na Pedagogia de Projetos. 

 

3.2 REPERCUSSÕES DA PEDAGOGIA DE PROJETOS NA PRÁTICA DA 

PROFESSORA B 

 

Veremos, a seguir, o impacto da proposta da Pedagogia de Projetos nas 

reflexões teóricas da professora B. Entrevistamos a mesma e, posteriormente, 

assistimos a 01 aula temática de 06 sessões. A referida professora ministra a 

disciplina Português na sétima série e trabalhou o tema dissertação durante as 

nossas observações. 

 

3.2.1  A FORMAÇÃO TEÓRICA DA PROFESSORA B 

 

A professora B é graduada em Letras Vernáculas pela Faculdade de 

Formação de Professores de Petrolina – FFPP, uma das unidades da Universidade 

de Pernambuco – UPE. É licenciada desde 1987. Tem curso de especialização em 

Psicopedagogia. Possui uma boa experiência de sala de aula, tanto no ensino 

público, quanto no particular nas duas modalidades de ensino fundamental e médio. 

Dedica quase 60 horas por semana às atividades de sala de aula. Atribui ter 

conhecido as teorias construtivistas no curso de pós-graduação lato-sensu. A 
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referida professora entende que as teorias ajudam muito, porque facilita o processo 

de condução das aulas. Para a mesma, a psicopedagogia pode contribuir muito com 

a educação. Afirma que ainda não tem consciência de tudo que faz em sala de aula, 

porque sente muita necessidade de um aprofundamento sobre as teorias 

pedagógicas. Sente, pois,  muita dificuldade, por não saber como colocar em prática 

os princípios das teorias estudadas. 

A seguir, apresentamos uma breve caracterização da concepção teórica 

adotada pela referida professora.       

 

3.2.2  A TEORIA PIAGETIANA      

                                                                   

           “Para Piaget, o progresso cognitivo não é 
conseqüência da soma de pequenas 
aprendizagens pontuais, mas está regido por um 
processo de equilibração” (Pozo, 1998, p. 178). 
 
 

A noção de equilíbrio é fundamental para o entendimento da teoria 

construtivista de Jean Piaget. Para ele todo organismo vivo busca um equilíbrio ou 

adaptação com seu meio. A necessidade do organismo se readaptar a um novo e 

superior estado é denominado de “equilíbrio majorante”. 

O processo de desequilíbrios e equilibrações vai possibilitando o 

desenvolvimento cognitivo. As mudanças orgânicas ou do meio ambiente geram 

uma ruptura do estado de repouso entre o organismo e o meio, resultando num 

desequilíbrio. 
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Dois processos interligados contribuem para o alcance de um novo estado 

de equilíbrio. Trata-se da assimilação e da acomodação. Pela assimilação, o 

organismo atribui significados já existentes na organização cognitiva do indivíduo; 

simultaneamente, a acomodação realiza as mudanças desses significados já 

existentes para se ajustar à nova realidade. “ Não existe assimilação sem 

acomodação, mas... a acomodação também não existe sem uma assimilação 

simultânea” ( PIAGET, 1970, p. 19 ). 

Em determinados momentos, as assimilações prevalecem sobre a 

acomodação, implicando que, no processo de desenvolvimento, um mecanismo 

pode se sobrepor ao outro, sendo, às vezes, a acomodação  mais relevante que a 

assimilação. No movimento entre assimilação e acomodação, Piaget distingue 

vários estágios do desenvolvimento da inteligência. O primeiro é o sensório-motor 

(de 0 a 2 anos): durante essa fase a criança faz uso exclusivo das percepções 

sensoriais e dos esquemas motores para resolver seus problemas de cunho prático. 

“... Um pensamento em atos, que não pode atuar a não ser sobre o imediatamente 

presente, porque carece de instrumentos de representação” (FERREIRO, 2001, p. 

120). Acredita-se que, nessa fase, ela ainda não possui pensamentos, apesar de 

apresentar uma conduta inteligente. Os esquemas são construídos a partir de 

reflexos inatos. Com a experiência, esses esquemas vão se modificando e 

viabilizando a noção do “eu” o qual vai distinguindo do mundo que o cerca. 

Gradativamente, vão sendo construídas as noções de espaço, tempo e causalidade. 

Esquemas, cada vez mais complexos, são estruturados, possibilitando a origem da 

função simbólica, por meio da qual  a criança desenvolve a capacidade da 



 
 
 

 

90 

representação, emancipando-se do aqui-e-agora. Com o surgimento da função 

simbólica, a criança passa a lidar com o meio de forma diferente, anunciando um 

novo estágio denominado de pré-operatório ( de 2 a 7 anos).         

Ao avançar na idade, a criança vai superando a fase sensório-motora, pois 

 

 a possibilidade de representação assinala o começo do estágio pré-
operatório quando uma série de condutas diversas indicam a 
possibilidade de substituir, no pensamento, um objeto por uma 
representação simbólica. É essa possibilidade que permite a aquisição 
da linguagem, o jogo simbólico e a reprodução de condutas por 
imitação quando o modelo copiado está ausente. Graças à 
representação, o que antes era somente ações ou acontecimentos 
sucessivos, cada um deles momentâneo, pode 
 ser evocado em um todo quase simultâneo” ( FERREIRO, 2001, p. 
120 ).   
 
 

Nesse estágio, surge a linguagem oral, quando a criança já dispõe de 

esquemas representativos ou simbólicos, pois já é capaz de desenvolver ações 

interiorizadas ou mentais . O pensamento da criança é dependente das suas 

experiências, portanto é centrado nela e recebe o nome de pensamento egocêntrico. 

Outra característica dessa fase é o animismo, que mediante o qual a criança atribui 

sentimentos e intenções humanas a objetos e animais, além do antropomorfismo, 

que é o momento em que a criança representa a forma humana nos mesmos. Há, 

também, a transdedutividade, em que a atividade cognitiva da criança se limita a 

deduzir do particular para o particular.   

No período pré-operatório, as ações ainda não são reversíveis; isto é, a 

criança não é capaz de perceber que é possível retornar, mentalmente, ao ponto de 

partida. Isso se modifica no próximo estágio, o operatório (de 7 a 11 anos 

aproximadamente), no qual o pensamento da criança amadurece bastante em 
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relação ao anterior. O processo mental de reversibilidade torna-se muito flexível e a 

criança vai perdendo o egocentrismo, lidando melhor com o mundo que a cerca. A 

possibilidade de retornar ao ponto de partida mentalmente (reversibilidade) é 

conhecido como pensamento operatório. Nessa etapa, a noção de conservação vai 

se reestruturando, tendo como conseqüência amadurecimento do raciocínio. 

 

Tal qualificativo assinala que a criança necessita da presença concreta 
dos objetos para poder raciocinar. Por exemplo, frente a um conjunto 
de objetos, poderá determinar facilmente qual é mais pesado porque 
poderá seriá-los após sucessivas comparações. Pelo contrário, se o 
mesmo problema for apresentado verbalmente, não conseguirá 
resolvê-lo. ( Por exemplo, apresentado da seguinte maneira: “João é 
menos pesado que Pedro; João é mais pesado que André. Qual é o 
mais pesado dos três? ( FERREIRO, 2001, p. 122 ). 
 
 
 
 

É lógico que o pensamento operatório é ainda de caráter concreto,  porque 

a criança necessita de objetos reais para pensar adequadamente. Isso se modifica 

na fase operatório-formal (a partir da adolescência): Conforme Ferreiro (2001, p. 

122), “a partir desse momento, a criança será capaz de se desprender dos dados 

imediatos, de raciocinar não apenas sobre o real, como também sobre o possível, 

ou seja, de raciocinar sobre hipóteses. Estará de posse de uma forma lógica capaz 

de ser aplicada a qualquer conteúdo”.        

Nesse estágio, o pensamento do sujeito se emancipa do mundo concreto, 

pois ele é capaz de desenvolver raciocínios bem construídos a partir de situações 

simuladas. As referências podem ser da realidade do mesmo, mas não precisam ser 

de caráter concreto. 
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Segundo Ferreiro (2001, p.122), as idades aqui estabelecidas como limite 

dos diferentes estágios possuem apenas valor aproximado. Experiências realizadas 

em diferentes culturas, em zonas rurais e urbanas, em crianças escolarizadas ou 

não, demonstraram variações no surgimento dos diferentes estágios. Isso implica 

que as influências de caráter social podem acelerar ou retardar o surgimento de um 

estágio. Constatou-se, ainda, que a ordem desses estágios parece ser uma 

constante.      

Ao analisar a Teoria Piagetiana, ficou claro que o desenvolvimento é um 

processo de maturação, que nada tem a ver com a aprendizagem, pois ocorre 

antes. Esse processo só precisa de algumas condições para que a maturação possa 

de fato acontecer. Para Piaget, os fatores internos do indivíduo possuem uma 

relevância bem maior do que os externos. Segundo esse raciocínio, o 

desenvolvimento é fixo e universal, seguindo toda uma seqüência de forma 

invariável e ininterrupta, partindo do estágio sensório-motor em direção ao pré-

operatório, desencadeando no operatório-concreto até alcançar o operatório formal. 

Com base nessa compreensão, a aprendizagem é uma decorrência do 

desenvolvimento, pois é dependente basicamente de um processo de maturação 

biológica e psíquica. Assim, pode-se conceber que a teoria de Piaget pretende ser 

universal, válida para todas as crianças independente do ambiente na qual  elas 

possam estar inseridas, pois os conhecimentos são construídos ou elaborados de 

forma espontânea pela criança, de acordo com a etapa de desenvolvimento da 

mesma. 
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    Partindo dessa compreensão, pode-se afirmar que a aprendizagem 

depende muito do desenvolvimento e não o contrário. Na concepção de Piaget, o 

sujeito se desenvolve isoladamente; não precisa se articular com outros sujeitos, 

além dos objetos que o cercam. 

Muitos criticam a sua teoria exatamente por conta dessa crença na 

universalidade do desenvolvimento cognitivo, que não depende de contextos 

diversos para se efetivar. 

A seguir, estaremos fazendo uma descrição da aula temática de Português 

para fazermos as comparações com a teoria assumida pela professora e a 

Pedagogia de Projetos. 

 

3.2.3  DESCRIÇÃO DA AULA DE PORTUGUÊS 

 

A segunda seqüência de aula que observamos foi a  de Português; isso 

porque a professora da disciplina era uma das docentes que se dizia construtivista. 

Combinei com a mesma que assistiria somente às aulas de um conteúdo temático, 

para que eu pudesse conceber a posição epistemológica que fundamenta  o ensino 

da referida professora. 

Ao adentrarmos na sala de aula, a professora nos apresentou aos alunos e 

nos pediu para que explicássemos para os mesmos o que  estaríamos fazendo ali; 

de uma forma simples, relatamos para  todos qual era a nossa função na sala de 

aula. Pela expressão do rosto dos alunos, percebemos que não haveria nenhum 
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problema em nos fazermos presentes às aulas. Após nos acomodarmos, 

começamos a observar o desenrolar das atividades. 

A professora sentou-se e começou a chamá-los para registrar a freqüência 

dos alunos. Assim que terminou, a mesma levantou-se e foi ao quadro e disse: “A 

nossa aula de hoje será sobre redação. Redação quer dizer ato ou efeito de redigir 

com ordem e método. Por isso, estaremos, a partir de hoje, estudando como se faz 

para redigir. Inicialmente, só vamos trabalhar um tipo de redação, que é a 

dissertação. Porventura vocês já ouviram falar em dissertação?”. Durante algum 

tempo, a sala permaneceu em silêncio, mas logo uma das alunas resolveu falar: 

“Dissertação deve ser dizer alguma coisa. Eu estou vendo ali no quadro a palavra 

disse...rtação, então vem de dizer.  É isso professora?” A professora sorriu para a 

aluna e reafirmou que a mesma tinha uma certa razão, pois a palavra dissertar tinha 

muito a ver com a forma de dizer algo. Seqüenciando, a professora escreveu quatro 

orações no quadro: 

1. O homem ainda não consegue viver em paz com o seu próximo, pois... 

2. Nenhuma pessoa pode viver isolada das outras, porque... 

3. Se quisermos que o mundo melhore, precisamos olhar primeiramente 

para dentro de nós mesmos, pois... 

4. A vida seria bem mais feliz se... 

Ao concluir os escritos no quadro, a professora virou para os alunos e 

disse: “ Quero que cada um escolha uma das orações aqui expostas e termine o que 

eu já comecei. Basta terminar a oração. Não é preciso falar muita coisa, mas só o 

que for necessário para que a idéia fique clara”. Os alunos, então, perguntaram: 
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“Professora, é só para completar”? E a mesma disse: “É basicamente para 

completar uma idéia que comecei. Observem que eu estou dando quatro opções 

para vocês. Isso já facilita muito, pois cada um irá escolher a oração que melhor se 

aproxima dos conhecimentos que cada um tem”. 

E logo todos começaram a tentar produzir algum texto. Nesse ínterim, a 

professora se aproximou de mim e disse que trabalhava muito com produção de 

texto e que há algum tempo ela vem trabalhando em redação com muita produção, 

que facilita a aprendizagem. “Em outros tempos, eu ensinava redação só passando 

para os alunos os caminhos técnicos para se escrever. Depois participei de uma 

oficina em Salvador sobre produção de texto e lá tive a oportunidade de repensar a 

minha prática pedagógica. Hoje, até nas aulas de gramática, tenho buscado colocar 

todos os alunos para escreverem antes. Depois, eu venho e destaco, no texto deles, 

o elemento que se relaciona com o tema da aula. No último encontro, os alunos 

trouxeram uma redação de casa e selecionei quatro delas para que pudéssemos 

analisar as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Foi muito interessante, pois 

aproveitei orações que estavam na produção deles e destaquei alguns elementos 

que se relacionavam com o conteúdo específico. Assim, os alunos viram o conteúdo 

a partir da escrita deles, o que faz com que eles percebam que os estudos de sala 

de aula servem para a prática diária. Não se trata de conteúdos abstratos e distantes 

da realidade. Creio que, dessa forma, nós professores mexemos com a elaboração e 

re-elaboração dos conteúdos na cabeça do aluno. Entendo  que  isso é o que alguns 

chamam de construção da aprendizagem. Não sou pedagoga, mas acho que é isso 

que o construtivismo prega!” – disse a professora para nós. 



 
 
 

 

96 

Após alguns minutos, muitos alunos começaram a se manifestar dizendo 

que já tinham terminado. A professora aguardou mais um pouco até que todos 

concluíram a atividade. Continuando, a professora estimulou: “Quero que 

voluntariamente quatro pessoas venham aqui na frente ler o que escreveram. 

Depois, o primeiro que fizer a leitura, irá escrever a sua oração aqui no quadro e os 

outros voltarão até as suas carteiras. Assim que analisarmos a primeira oração, 

faremos o mesmo com os outros três”. Dessa forma, os voluntários foram até a 

frente ler o que escreverem. 

Alinhados na frente, o primeiro leu o seguinte: “Nenhuma pessoa pode viver 

isolada das outras, porque é muito triste não ter com quem conversar. De vez em 

quando, isso acontece comigo, e sinto uma grande tristeza. Por isso não é bom viver 

sem a companhia de outras pessoas, como os nossos amigos”. Depois o segundo 

leu: “A vida seria bem mais feliz se todos fossem amigos de todos. Não existiria 

ninguém mal, porque todos eram amigos”. Então, veio o terceiro e leu: “Nenhuma 

pessoa pode viver isolada das outras, porque todo mundo precisa de todo mundo. 

Agora mesmo estou precisando da professora para me ensinar a fazer uma redação. 

Já pensaram como seria difícil para nós todos aprendermos a escrever sem uma 

professora”? E por fim, o último leu: “O homem ainda não consegue viver em paz 

com seu próximo, pois falta Deus no coração dos homens que vivem distantes da 

igreja”. 

Concluída a leitura, a professora pediu ao primeiro que escrevesse no 

quadro a sua oração e, logo depois, começou a falar o seguinte: “Quando eu digo 

que a redação é o ato de redigir com ordem e método, é porque não se pode 
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escrever de qualquer jeito, pois fica difícil para quem vai ler, conseguir compreender 

o que não está bem escrito. Por isso, é necessário o domínio da técnica na hora de 

redigir. É muito importante que a redação tenha uma boa introdução, um bom 

desenvolvimento e uma boa conclusão. Não importa o tipo de redação. Pode ser 

numa dissertação, numa descrição ou mesmo numa narração. Em qualquer tipo de 

redação, é necessário nos guiarmos com um pouco de técnica para não corrermos o 

risco de não sermos compreendidos... Com relação ao que está escrito aqui no 

quadro, posso dizer que essa afirmativa se trata apenas da introdução de uma 

dissertação. Mas será necessário desenvolvê-la e posteriormente concluí-la. Não se 

pode começar uma redação dissertativa sem que haja uma introdução. Todo texto 

exige essa etapa primeira, para que o leitor possa se situar no contexto da 

discussão. Sem a introdução, o entendimento fica muito difícil, por isso nós 

precisamos aprender a identificar o que é mesmo uma introdução para não 

escrevermos mais sem essa primeira fase do texto... Vamos ler a introdução criada 

aqui pelo colega de vocês”. 

Após a leitura, muitos dos alunos se posicionaram com relação ao que 

entenderam. Fiquei imensamente surpreso, porque eles evidenciaram que tinham 

conseguido compreender o que fora colocado pela professora. Parece que a 

maneira de condução da aula vivenciada pela mesma tivera alcançado bons 

resultados, pois os alunos manifestavam uma aprendizagem surpreendente, apesar 

de a aula não apresentar nenhum elemento diferente do que habitualmente 

encontramos quando supervisionamos os alunos no estágio. Apenas o quadro e o 
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professor, nada além disso. Em meio à discussão as duas aulas deste dia chegaram 

ao fim. 

Na aula seguinte, a professora continuou com o mesmo procedimento, 

sendo que, dessa vez a turma estava analisando as três introduções escritas pelos 

alunos da sala, que não foram debatidas na aula anterior. Essa análise tomou os 

dois horários. Houve muita participação dos alunos que acrescentaram outras idéias 

às orações dos colegas, discutindo mesmo aquelas contidas na introdução de cada 

um, extrapolando os limites da disciplina. O que mais nos chamou a atenção foi o 

grau de participação dos alunos. Tudo isso porque a professora estimulava muito a 

reflexão dos mesmos, além de valorizar o que eles diziam. Houve um momento em 

que a mesma virou para nós e disse: “Se a gente não estimula a reflexão deles 

durante a oralidade, eles certamente terão dificuldade de refletir na produção escrita. 

É por isso que eu valorizo muito a reflexão de todos os alunos para que essa prática 

possa resultar em bons frutos na hora da produção escrita. O aluno que não tem 

conhecimento sobre os fatos, jamais conseguirá escrever bem, mesmo que domine 

a técnica. Essa é importante, mas não é suficiente. Reconheço hoje que, durante 

muito tempo, o meu trabalho não rendia muito porque eu estava presa a uma visão 

de somente instrumentar, instrumentar, como se o ato de instrumentar fosse tudo, e 

não é. Hoje eu posso falar com muita segurança sobre esse fato, porque venho 

vivenciando essa prática e tenho percebido que os resultados são bem melhores. 

Não dá para comparar. Só não me sinto ainda satisfeita porque nos faltam muitos 

recursos que certamente somariam muito à aprendizagem do aluno. Mas, creio que 
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isso não é motivo para nós, professores, desistirmos de investir numa nova proposta 

para a educação. Uma educação que leve o aluno a aprender significativamente”.                

No terceiro encontro, a professora foi ao quadro e disse para os alunos que  

dissertaria com a colaboração de todos. Procurou à turma se  teria algum tema que 

fosse do interesse da maioria para dissertarem no quadro. Assim, surgiu um tema 

que resultou no seguinte título: O direito dos alunos. Ao iniciar a dissertação, 

voluntariamente, as pessoas se posicionavam e a professora arrumava o que era 

dito; e, assim, construíram a introdução, que afirmava algo sobre o direito dos alunos 

e depois enumeraram alguns argumentos que foram desenvolvidos no segundo 

parágrafo com o enriquecimento de todos. A professora interagia o tempo todo com 

os alunos, que muito contribuíram com a elaboração da dissertação. Apesar dos 

parcos recursos, vi que a professora conduziu a aula de uma forma muito agradável. 

Os alunos pareciam se deliciar com a maneira alegre e estimulante da aula. Todos, 

ou quase todos, participavam, com muita satisfação, do procedimento simples, mas 

muito envolvente da professora, que sabia como estimular  todos os presentes. 

Quando a aula estava quase no fim, a dissertação ficou pronta e foi lida pela 

professora que muito elogiou a turma pela elaboração da primeira dissertação 

coletiva construída pelos alunos da sétima série . Antes do final da aula, a 

professora solicitou a todos que elaborassem uma redação tomando como base uma 

das quatro orações que a mesma havia colocado no quadro na aula anterior.  

Vale lembrar que essas duas sessões por nós observadas totalizaram 

quatro, de seis que fechariam essa aula sobre dissertação.  
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No encontro seguinte, mais duas aulas se processaram e, ao iniciá-las, a 

professora pediu a todos que fizessem a leitura da dissertação elaborada por eles. 

Com exceção de três alunos, todos os outros fizeram a atividade de casa solicitada 

pela professora na aula anterior. À medida que os alunos liam a dissertação, a 

professora provocava uma pequena discussão para conduzir os alunos a uma 

reflexão, já que a mesma entendia que é preciso provocar o ato de refletir em cada 

um para facilitar a elaboração textual. Antes do final da aula a professora falou para 

todos que, embora na aula seguinte, fosse trabalhado o tema voz ativa e voz 

passiva, a mesma reutilizaria as dissertações para trabalhar esse conteúdo.    

 

3.2.4  COMPARAÇÃO DA AULA DE PORTUGUÊS COM A TEORIA DE PIAGET 

 

Fazendo uma reflexão analítica da aula de Português, em relação à 

concepção construtivista, podemos reconhecer elementos que se aproximam muito 

da teoria que a professora em questão defende como princípio para um bom ensino. 

Ao introduzir o tema da aula, a professora afirmou para os alunos o que 

eles deveriam entender por ‘redação’ e logo deixou claro que, por enquanto, só iriam 

estudar um tipo, que, no caso em questão, seria a ‘dissertação’. Ao delimitar para os 

alunos o sub-tema da aula, a professora iniciou a discussão, estimulando a reflexão 

dos mesmos e procurando-lhes o que deveriam entender por dissertação. Como em 

muitas situações da vida nós temos concepções sobre as coisas que se nos 

apresentam, certamente os alunos poderiam possuir algum entendimento sobre o 

fato em questão. Entendemos que a professora poderia estar agindo a partir do 
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princípio piagetiano de que o desenvolvimento cognitivo se processa através de 

situações, que provocam desequilíbrios e equilíbrios. Isso implica uma ruptura do 

estado de repouso, ou seja, a ordem que existe entre o organismo e o meio sofre um 

impacto que gera um desequilíbrio e que, posteriormente, faz o indivíduo alcançar 

um novo estado de equilíbrio, a partir de dois mecanismos: a assimilação e a 

acomodação. Na assimilação, o aluno faz uso dos seus esquemas para tentar 

responder ao solicitado, porém, a acomodação também está presente, porque o 

esquema em questão precisa ser ajustado à nova situação. Esse processo resulta 

num estado de equilíbrio e desequilíbrio no desenvolvimento cognitivo do indivíduo 

segundo a teoria de Piaget. 

Continuando, a professora escreveu orações incompletas no quadro para 

que os alunos pudessem complementar parte da idéia exposta por ela. Parece-nos 

que, ao promover uma atividade como essa, a professora pode estar agindo sob 

influência ainda no conceito de organização e adaptação de Piaget, que concebe a 

organização como algo inseparável da adaptação, uma vez que faz parte do mesmo 

processo. Na adaptação, o processo de assimilação pressupõe uma interpretação 

da realidade externa por meio de algum significado existente na organização 

cognitiva do indivíduo e, paralelamente, a acomodação realiza a alteração dos 

significados existentes na estrutura cognitiva dos sujeitos. Esse processo levará o 

aluno a interpretar a oração dada e, conseqüentemente, terá condições de 

complementar. Entendemos que a professora visa promover o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, uma vez que as transformações constantes alteram o todo de um 

sujeito. Se o organismo busca um novo e superior estado de equilíbrio, que Piaget 
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chama de equilibração majorante, o desenvolvimento cognitivo acontecerá 

plenamente. Portanto a professora parece valorizar esse princípio para que o aluno 

possa aprender. 

Ao conversarmos informalmente com a professora na sala de aula, a 

mesma nos relatou que trabalhar com a produção de texto é fundamental para que o 

aluno possa aprender. É visível que o princípio piagetiano acima, permeia, também, 

essa concepção pedagógica de levar o aluno a produzir texto, uma vez que a 

assimilação e a acomodação vão estar sempre presentes, já que a professora irá 

provocar as reflexões que se fizerem necessárias para que o aluno entre em 

desequilíbrio para se equilibrar posteriormente. 

Além desses momentos de certa consonância com Piaget, encontramos 

outros que se afastam mais do que aproximavam. Isso quando a professora 

afirmava certas idéias como verdades absolutas, a exemplo de: ”Em qualquer tipo de 

redação, é necessário nos guiarmos com um pouco de técnica para não corrermos o 

risco de não sermos compreendidos”... Ao analisar certas afirmativas, entendemos 

não ser muito pertinente se essas não forem bem discutidas, porque não favorece o 

desenvolvimento cognitivo a partir do processo de desequilíbrio e equilibração. 

Mesmo assim, podemos afirmar, de modo geral, que, durante todo o 

desenvolvimento da aula temática observada, o princípio piagetiano se fez presente 

por conta das reflexões diversas realizadas nas discussões provocadas pela  leitura 

dos textos dissertativos.  

Percebemos que a professora tratou o erro dos alunos como algo natural no 

processo de desenvolvimento dos mesmos. Ela estimulava muito a reflexão dos 
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alunos diante do que comumente chamamos de erro, e esses, pelo que observamos, 

não se sentiam como sujeitos errantes, mas como alunos em processos de 

desenvolvimento. Essa forma de condução do ensino me pareceu resultar numa 

aprendizagem consistente. Durante as análises das dissertações, os alunos 

acrescentaram muitas idéias às orações dos colegas, extrapolando mesmo os 

limites da disciplina. Certamente, podemos afirmar a influência piagetiana na prática 

dessa professora, que sabia muito bem explorar o estágio em que os adolescentes 

se encontravam, uma vez que, nessa etapa, o pensamento do sujeito se emancipa 

do mundo concreto, sendo capaz de desenvolver raciocínios bem construídos a 

partir de situações simuladas. 

 

3.2.5 COMPARAÇÃO DA AULA DE PORTUGUÊS COM A PEDAGOGIA DE 

PROJETOS 

 

Durante o processo de acompanhamento das aulas da professora de 

Português, buscamos relacionar a aula temática com a proposta de Pedagogia de 

Projetos da SEE para que pudéssemos concluir se, de fato, há ou não 

implementação do que propõe a SEE. 

Com relação ao primeiro pressuposto da proposta, que parte da idéia de 

que o educador precisa participar efetivamente do processo curricular, podemos 

dizer que, segundo o que a professora nos disse informalmente, a mesma tinha 

liberdade para selecionar os conteúdos como bem entendesse.  Na descrição da 

aula, relatamos um desses momentos, quando ela evidencia que só deixou de 
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ensinar basicamente as técnicas para redigir, após participar de um curso em 

Salvador sobre produção de texto, o que evidencia uma certa liberdade tanto no 

aspecto epistemológico quanto no pedagógico. O que não é possível afirmar é se a 

professora construiu ou não um programa com base na necessidade do projeto, uma 

vez que em nenhum momento tivemos acesso a esses projetos elaborados. 

Também não presenciamos nenhuma associação do que estava sendo trabalhado 

em sala de aula com projeto nenhum. 

O segundo pressuposto institui que os temas a serem trabalhados devem 

ter a participação dos educandos no processo de escolha. Na aula a que assistimos 

não ficou evidente, em nenhuma das fases, que os educandos teriam participado do 

planejamento de ensino, até porque não havia um projeto elaborado. Segundo 

informações da própria professora, os projetos são elaborados depois. Somente 

quando a coordenação convoca os professores para organizarem os projetos 

visando a uma mostra na própria escola, é que os mesmos são elaborados. 

Com relação ao terceiro pressuposto, de que “a instituição pode 

desenvolver um trabalho direcionado às necessidades da comunidade e que possa 

ser revertido em ações concretas”, porém não identificamos a existência de nenhum 

projeto, muito menos que estivesse direcionado à comunidade, o que nos leva a 

reafirmar que a Pedagogia de Projetos não passa de uma proposta apenas em 

relação à prática de muitos professores. 

A proposta ainda estabelece um quarto pressuposto, que faz referência não 

só à definição dos temas, como também à forma de resolução dos problemas, e às 

interpretações. Durante a observação da aula temática, não ficou em evidência, na 
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prática do professor, que o tema da aula tenha sido definido em conjunto com os 

alunos, nem  as formas de condução do processo de ensino. É verdade que a 

professora, durante a aula, ofereceu quatro temas para que os alunos fizessem sua 

escolha, mas todos poderiam ser encontrados no livro didático. 

O último pressuposto faz referência ao respeito que educador e educando 

devem assumir com relação ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. Esse 

pressuposto ficou muito visível durante o desenvolvimento da aula temática. 

Conforme é possível se constatar na descrição da aula, a professora não fez 

nenhuma imposição quanto ao tempo, mas deixou os alunos livres para produzirem 

textos com base em algumas alternativas por ela expostas no quadro. Todos ficaram 

muito à vontade para produzirem no tempo que fosse necessário para cada um. A 

professora tratou os alunos como seres individuais, diferentes em vários aspectos, 

apesar de muitas semelhanças. 

Diante do que foi exposto, podemos dizer que a Pedagogia de Projetos não 

é algo  que se sobressaia  na prática da professora observada. Ela não evidencia na 

sua prática nada que explicite que o trabalho pedagógico ocorre com base em uma 

concepção de projetos. Em alguns momentos das discussões, ocorreram inter-

relações disciplinares quando os alunos extrapolavam os conteúdos da disciplina. 

Mas isso não quer dizer que havia um propósito em atender o conceito principal da 

Pedagogia de Projetos, que é a globalização. 
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3.3  REPERCUSSÕES DA PEDAGOGIA DE PROJETOS NA PRÁTICA DO 

PROFESSOR C  

 

A seguir, veremos o impacto da proposta da Pedagogia de Projetos nas 

concepções teóricas do professor C da disciplina História. Assistimos  dez sessões 

da aula temática, Era Vargas: retratos de uma nova ordem na oitava série. 

 

3.3.1  A FORMAÇÃO TEÓRICA DO PROFESSOR C 

 

O professor C é graduado em História pela Faculdade de Formação de 

Professores de Petrolina, unidade da Universidade de Pernambuco – UPE. É 

professor exclusivo do Colégio Municipal Paulo VI há sete anos. Trabalha com o 

ensino médio há três anos. Dedica uma média de quarenta horas por semana ao 

ensino. Conheceu a teoria holística participando dos movimentos de caráter 

religioso, mais especificamente do Kardecismo. Apesar de ter se graduado já há 

algum tempo, ainda não fez nenhum curso de pós-graduação.   

 

3.3.2 O HOLISMO E A EDUCAÇÃO 
 
 
 

Muito se tem discutido sobre a teoria holística. Aqui, acolá, nos centros 

acadêmicos, nas discussões do cotidiano, nos partidos políticos, nas religiões; não 

são raras as vezes em que temos ouvido circular, em diversos espaços da 
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sociedade, a expressão holismo. Há tempo, despertou-nos a curiosidade em saber 

com mais detalhe o que é de fato essa teoria ou mesmo essa prática holística. 

Por necessidade teórica para a nossa dissertação de mestrado, fomos 

buscar em Cardoso (1995) uma melhor definição dos fundamentos filosóficos, 

metodológicos e conceitos comuns, que passaremos a detalhar nas próximas linhas, 

tentando compreender a relação existente entre holismo e a Pedagogia de Projetos. 

De acordo com Cardoso (1995), o paradigma holístico se baseia num 

princípio de concepção básica: “Todos os fenômenos do universo estão 

intrinsecamente relacionados” (CARDOSO, 1995, p. 49). Se percebermos as coisas 

como elementos isolados, essa percepção é apenas aparente, pois, de algum modo, 

elas se relacionam. Por conta de percebermos as coisas isoladamente, acabamos 

estabelecendo definições estáticas e classificações arbitrárias. O próprio universo é 

uma totalidade complexa de sistema que se inter-relaciona. “Antologicamente, a 

realidade é concebida como um holograma, em que todo e parte formam um binômio 

inseparável”. (CARDOSO, 1995, p. 49). 

O dinamismo dialético concebido pelo pré-socrático Heráclito e as tradições 

de caráter místico do oriente, como o taoísmo, são outros fatores fundamentais 

nessa teoria. O holismo não concebe nada estático e entende que “tudo flui 

eternamente num movimento contínuo de expansão e recolhimento, de nascimento 

e morte” (CARDOSO, 1995, p. 50). Para o holismo a existência dos seres vivos e as 

estrelas do cosmo, por exemplo, fazem parte de um mesmo Ser. Portanto não se 

pode conceber os seres como entidades isoladas, mas como elementos que se 

interdependem e que se integram. A concepção de uma realidade fragmentada é o 
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resultado de um pensamento racional que tem como propósito a compreensão 

conceitual para o controle aparente dos fenômenos. “Contudo o conceito aprisiona o 

ser, cuja essência é o eterno fluir” (CARDOSO, 1995, p. 50). Dessa forma, não só a 

razão e a sensação são indispensáveis para o entendimento do real, mas o 

sentimento e a intuição são elementos muito importantes para uma percepção da 

realidade de caráter holístico nos mais variados planos. 

O homem numa visão holística 

Segundo a teoria holística, o que compõe o ser humano em uma dimensão 

indivisível é o corpo, o intelecto, o sentimento e o espírito. Portanto nenhum desses 

elementos pode ser priorizado no desenvolvimento de cada ser, já que todos 

possuem o mesmo grau de relevância nesse processo que, ocorre de forma 

relacional, em que há influência mútua entre corpo, intelecto, sentimento e espírito. 

 

A dimensão corporal, além da saúde física, abrange tudo que está 
relacionado às sensações, habilidades e ações: expressões visíveis 
do que somos. Por intermédio do intelecto, desenvolvemos as 
potencialidades de assimilar, reter e transmitir informações; de 
pensar lógica e criticamente; de comparar, analisar, questionar e 
resolver problemas equacionáveis racionalmente. O sentimento, por 
sua vez, é a força que move nossa vida psíquica. Nela, o amor e a 
sensibilidade estética constituem a expressão máxima da interação 
com os outros e com o mundo. Por fim, os pensadores holísticos 
reconhecem que há uma parte misteriosa e imutável em toda 
pessoa, que transcende os sintomas físicos, psíquicos e o próprio 
condicionamento social. É a dimensão espiritual (CARDOSO, 1995, 
p. 50-51). 
 
 
 
 

Ao ser parte integrante de um ser, é óbvio que algo continua após a 

existência carnal. Dessa forma, devemos entender a necessidade da compaixão 
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universal, pois esse processo de solidariedade contribui para uma harmonia integral 

do ser. 

Segundo Cardoso (1995), devemos entender, então, que a educação 

holística é um processo de estimulação do aluno para o crescimento e 

desenvolvimento das dimensões do ser humano: física, intelectual, emocional e 

espiritual. E a educação, por sua vez, compõe outros planos de totalidade: o 

comunitário, o social, o planetário e o cósmico. Todos esses planos devem ser 

valorizados concomitantemente no processo de educação do sujeito. 

O comunitário: o alto grau de qualidade nas relações entre as pessoas pode 

proporcionar a harmonia entre os interesses particulares e sociais, garantindo a 

existência do diverso e do individual na interação do grupo. 

O Social: o homem é um ser histórico e como tal precisa agir politicamente 

dentro dos princípios de solidariedade e cooperação, com o objetivo de viabilizar um 

desenvolvimento sustentado que possibilite a harmonia e uma sobrevivência de 

forma digna das gerações do presente e do futuro. 

O planetário: se fazemos parte do Ser, não estamos simplesmente 

habitando o planeta, mas somos parte dele, assim como os animais, os vegetais e 

os minerais. “Entretanto, a essência cultural do homem é historicamente construída 

por meio da transformação da natureza pelo trabalho” (CARDOSO, 1995, p. 51 – 

52). O trabalho, a partir da Revolução Industrial, conduziu o homem a explorar a 

natureza de forma desarmônica. É necessário agora superar a visão de negação da 

natureza e desenvolver uma intervenção que considere as leis naturais que 

garantem a existência harmônica do planeta Terra. 
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O Cósmico: é a dimensão mais profunda do indivíduo. É plenamente 

espiritual. “Para a visão holística, a questão espiritual surge quando nos colocamos 

diante do mistério da vida, quando nos colocamos como parte do cosmo, do Ser” 

(CARDOSO, 1995, p. 52). 

De acordo com Cardoso, com relação a esse particular, Miller levanta uma 

questão de que é praticamente impossível ligar sempre nossas ações concretas da 

vida do dia-a-dia com a totalidade cósmica. Vários problemas humanos, não podem 

ser resolvidos no plano espiritual. “Portanto, para que a teoria holística não caia num 

espiritualismo, é preciso articular os diversos planos de totalidade, localizando em 

cada um deles os projetos específicos da vida concreta” (CARDOSO, 1995, p. 52). 

Como o contexto global é amplo, nenhuma teoria pode esgotar a 

diversidade de significados. Cada uma delas tem buscado desvendar uma face da 

realidade como se fosse um todo. No pensamento holístico, busca-se a unidade 

subjacente na diversidade. 

Se o holismo busca a unidade, como essa filosofia concebe, então, a 

educação?  

 

“Educar significa utilizar práticas pedagógicas que desenvolvam 
simultaneamente razão, sensação, sentimento e intuição e que 
estimulem a integração intercultural e a visão planetária das coisas, 
em nome da paz e da unidade do mundo” ( CARDOSO, 1995, p. 53). 
 
 
 
 

Com essa concepção, o educador desperta no educando uma consciência 

que transcende o eu numa perspectiva individual para o eu transpessoal. 
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Para Naranjo, citado por Cardoso (1995, p. 53), a escola atual precisa se 

ajustar às exigências do contexto, educando o sujeito para que ele possa 

desenvolver um nível de consciência que o possibilite a se ver não somente como 

pertencente da espécie humana, mas também da comunidade planetária em 

conjunto com todos os seres vivos e não vivos. 

Assim, podemos compreender que, para a visão holística, o princípio básico 

é a não-fragmentação. Faz-se necessária, então, a superação das dicotomias 

artificiais que foram estabelecidas, pois geram obstáculos à nossa humanização. Ao 

buscar a consciência do Ser como totalidade, busca-se a própria plenitude como 

totalidade integrada ao Ser. 

Pode-se, então, conceber que a educação deve ser entendida como algo 

que extrapola a razão e a sensação, mas que vai além, pois busca-se desenvolver o 

sentimento e a intuição, integrando o sujeito a outros planos de totalidade:   o  

comunitário, o social, o planetário e o cósmico. 

Se a pedagogia de projetos é uma proposta que se baseia em fundamentos 

globalizadores, parece haver relação com algumas idéias holísticas, que defendem 

uma educação não-fragmentada, de caráter integral, extrapolando razão e 

sensação, unindo o sujeito a outros planos de totalidade. É óbvio que a idéia de 

totalidade do holismo vai além da concepção globalizadora, mas não inviabiliza o 

processo de uma educação baseada na pedagogia de projetos; ao contrário, 

acrescenta mais dimensões à proposta. 
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3.3.3  DESCRIÇÃO DA AULA DE HISTÓRIA 

 

Do terceiro professor, que lecionava a disciplina História, assistimos a um 

total de dez sessões e o escolhemos porque o mesmo defendia abertamente uma 

educação de caráter holístico. Combinamos antecipadamente que só observaríamos 

uma aula temática e, assim que um novo tema foi previsto para começar, fomos 

convidados pelo docente para assistir a ela.   

Fomos à sala acompanhados pelo docente e, ao chegar lá, apresentamo-

nos e explicamos à turma da oitava série o que  estaríamos fazendo ali. Logo 

depois, o professor fez a chamada para registrar a presença dos alunos. Na 

seqüência, o professor levantou-se, foi até o quadro e escreveu:‘ Como construir 

uma sociedade livre  que garanta os direitos sociais e políticos do cidadão?’. Antes 

mesmo que alguém se predispusesse a responder, ele mesmo respondeu dizendo: 

‘Isso só é possível em uma sociedade democrática, na qual o cidadão participa 

realmente das decisões de caráter político, além de ter acesso aos bens produzidos 

pela sociedade’. Continuando, ele expôs no quadro os subtemas da aula, após 

deixar claro que estudariam dois momentos da sociedade brasileira – caracterizados 

pela ausência de democracia – que impediram a população de exercer seus plenos 

direitos de cidadania. Obviamente, o professor estava se referindo ao período da 

ditadura de Getúlio Vargas (Estado Novo) e à ditadura após o golpe militar de 1964. 

Porém só observamos o primeiro momento, que se referia à era Vargas. 

Começou o professor falando dos momentos finais da chamada ‘República 

Velha’ com a deposição do presidente Washington Luís, em outubro de 1930. 
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Explicou como e por que surgiram as contestações de oligarquias de outros estados, 

como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia, que não estavam satisfeitas com o 

domínio das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo. Também falou da vitória 

eleitoral de Júlio Prestes e como Getúlio Vargas chegou ao poder no lugar do 

vitorioso. Seqüenciando, o professor discorreu sobre a modernização do Estado 

instaurada por Vargas a partir de 1930. 

Durante essa exposição, observamos que alguns alunos estavam muito 

inquietos, apesar de silenciosos, talvez por conta da falta de estímulo à participação 

dos mesmos, já que ouvir alguém relatando fatos históricos, por muito tempo, torna-

se cansativo e monótono. Identificamos que a interação durante essas duas 

primeiras aulas foi muito pobre, quase nenhuma, pois o professor se posicionou 

quase como o dono do saber. Não pediu ele, em momento algum, que os alunos 

comentassem algo sobre o que estava sendo apresentado. Apesar da falta de 

interação, nos parecia difícil que alguém se desligasse totalmente durante a aula, 

porque o mesmo possuía um timbre de voz muito forte. Outro fator que destaco aqui 

se refere à forma de contar a história. Ele relatava muito bem, às vezes, até 

interpretava alguns personagens da história contada. Quando o mesmo imitava um 

desses personagens, os alunos pareciam reagir positivamente, manifestando uma 

atenção maior. 

Antes do final da aula expositiva, o professor disse para eles que sabia que 

todos estavam cansados e por isso mesmo, ele iria fazer um exercício de 

relaxamento para aliviar o peso da concentração. Solicitou a todos que se 

levantassem e se espreguiçassem. Obedecendo à solicitação do professor, todos 
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ficaram de pé e fizeram o que foi pedido. Depois ele disse: ‘ Levantem a perna 

esquerda e se apóiem somente com a direita e vamos nos locomover na sala 

pulando com um pé e uma perna só’. Para a criançada foi uma festa. Todos 

participaram do momento com muita alegria. Pularam, pularam até que o professor 

pediu para trocar a perna e assim, as duas primeiras aulas  chegaram ao fim.    

Na semana seguinte, fomos assistir a mais duas aulas e, ao chegarmos à 

sala junto com o professor, cumprimentamos a todos; após a chamada, a aula 

começou com uma exposição sobre o Estado Novo. Disse o professor que a 

expansão das tensões políticas e militares na Europa, em função do confronto entre 

liberais, fascistas e comunistas no período anterior à Segunda Guerra Mundial, criou 

as condições adequadas para os planos de Vargas, que em 1937, aboliu os partidos 

políticos e suspendeu a Constituição de 1934, tornando concreto um golpe. 

Nesse ínterim, o professor pediu a todos que formassem grupos de 04 ou 05 

pessoas para responderem duas perguntas, consultando o livro didático adotado. As 

questões foram as seguintes: 

1. Em 1930, houve uma revolução ou um golpe? Explique. 

2. Por que a Era Vargas é considerada um marco divisor d’águas 

na história de nosso País? 

Em grupo, os alunos se debruçaram na leitura e, ao mesmo tempo, 

discutiram as idéias contidas no livro didático. Debateram, analisaram, fizeram 

críticas. Durante esse momento, percebi que os alunos interagiram muito bem com o 

conteúdo, pois não estavam em condição de alunos passivos, mas, naquele 

momento, podiam pensar, concordar, discordar, falar bem ou mal dos personagens 
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da história em questão. Foi um momento que merece registro, porque os 

adolescentes se envolveram muito com a atividade. Percebi que foi um grande 

momento da aula daquele dia. 

Enquanto os alunos trabalhavam, fomos até o professor e ele nos falou que 

ministrava aula de uma disciplina que exigia uma boa memória, além da capacidade 

de associar um fato a outro para que fosse possível um bom entendimento sobre os 

fatos históricos. Disse-nos ele que um grande problema das aulas de História é que 

muitos não conseguem entender para que estudam, mas somente decoram, 

memorizam os fatos, e são meros reprodutores do que se pode encontrar nos livros 

didáticos. Assim, não há como se dizer se o aluno aprendeu História. Não se pode 

dizer que alguém sabe se ele não é capaz de analisar o fato com visão crítica de 

mundo. 

Em meio a essa discussão, as duas aulas desse dia chegaram ao fim com 

perspectiva de seqüência para o próximo encontro. 

Ao iniciar a aula do terceiro encontro, o professor convocou todos os grupos 

para responderem às questões que foram formuladas na aula anterior. As 

apresentações ocorreram sem grande entusiasmo, pois, os alunos somente liam o 

que estava escrito no caderno. Para dinamizar a aula, o professor estimulava outras 

reflexões tomando como referência as respostas do grupo, que, ao contrário do 

debate nos pequenos grupos, não resultou em algo que manifestasse uma 

aprendizagem, que extrapolasse os limites da memorização. Considerando as 

apresentações, não conseguimos perceber se, de fato, houve uma compreensão do 
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conteúdo. Pareceu-nos que os grupos estavam apenas reproduzindo o que estava 

no livro didático. 

Após as apresentações, não houve tempo para mais nada, pois a 

campainha do colégio sinalizou o fim da aula. 

Na semana seguinte, retornamos à sala para assistir a mais duas aulas. 

Logo que o professor concluiu a chamada, ele se posicionou de pé e começou a dar 

continuidade aos relatos históricos. Caracterizou bem o período conhecido como 

‘Estado Novo’, o qual, segundo ele, Getúlio Vargas  denominou de ‘Estado 

Nacional’. Falou, também, sobre a ‘Intentona Comunista”, insurreição promovida 

pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), que visava depor o presidente Getúlio 

Vargas do poder e instalar um governo socialista no Brasil. Depois das explicações, 

o professor passou um trabalho para que os alunos fizessem algumas entrevistas. O 

trabalho seria entregue na próxima aula e deveria ser escrito em folha de papel 

pautado. Eis a atividade:  Reúnam-se em grupos de 4 ou 5 pessoas e entrevistem 

parentes ou conhecidos de mais de 60 anos. Perguntem a eles: 

1 – O que lembram a respeito de Getúlio Vargas? 

2 – Que imagem têm dele e o que ele representou para a história do 

país”? 

Na aula seguinte, os alunos trouxeram os trabalhos e antes que o 

entregassem, apresentaram as respostas dadas pelos entrevistados.                                                     

Durante as apresentações, pude observar que os alunos pareciam outros, pois 

estavam com outra postura. A participação ativa foi muito grande. A apatia presente 

na última apresentação, nem de longe se fazia lembrar; todos estavam muito 
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entusiasmados com as apresentações desse trabalho e até interferiam na 

apresentação de outro grupo para comparar com outras informações coletadas por 

seus grupos. Foi muito dinâmica a aula desse dia, pois as comparações existentes 

entre as diversas informações trazidas pelo grupo e o confronto dessas com o livro 

didático enriqueceram muito as discussões dessa aula. Foi dessa forma que o 

conteúdo temático, ‘Era Vargas: retratos de uma nova ordem’ chegou ao fim, 

totalizando dez sessões. 

 

3.3.4  COMPARAÇÃO DA AULA DE HISTÓRIA COM A TEORIA HOLÍSTICA 

    

Ao analisar a aula temática de História frente à concepção teórica do 

Holismo, podemos destacar alguns fatos que servem para a nossa reflexão. 

Na introdução da aula temática, constatamos que o professor fez uma 

pergunta aparentemente direcionada à turma; porém ele não permitiu que os alunos 

pensassem e, antes mesmo que alguém se expressasse, ele respondeu, 

contrariando um dos princípios básicos da educação holística, que afirma, segundo 

Cardoso (1995), que a prática pedagógica deve desenvolver razão, sensação, 

sentimento e intuição dos educandos. Com o procedimento inicial desenvolvido pelo 

professor, dificilmente o aluno irá alcançar  as perspectivas citadas por Cardoso. 

Após deixar claro o tema em debate, o professor fez uma demorada 

exposição que, visivelmente, deixou os alunos inquietos, uma vez que a participação 

não era estimulada. Se para o holismo o ser humano é uma dimensão indivisível, 

composta pelo corpo, intelecto, sentimento e espírito, não há como priorizar nenhum 
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desses elementos em detrimento de outros. Parece-nos ter ficado evidente a 

priorização do intelecto. 

Quando a primeira sessão dessa aula estava quase no final, o professor 

resolveu fazer uma atividade de relaxamento. Aparentemente, podia se tratar de 

uma medida baseada em um pensamento holístico. Podia se pensar que essa 

atitude ia servir para atender a todos os aspectos que compõem o ser humano. Sem 

dúvida, o aspecto físico foi ativado pela dinâmica proposta. Pela reação dos alunos, 

foi atingido, também, o lado sensorial, pois era visível o prazer deles em se mexerem 

depois de tanto tempo parado. Mesmo o lado emocional sofreu um impacto positivo, 

visível na alegria dos alunos, depois de uma exposição densa para eles. Apesar 

disso, temos que considerar que o princípio básico de uma visão holística não foi 

valorizado: a integração de todos os elementos. As ‘partes’ foram atingidas na aula 

de modo absolutamente desconectadas. Uma parte (muito maior) direcionada para o 

intelecto e outra (bastante inferior) para o corpo, as sensações e as emoções. Podia-

se, por exemplo, atingir todas essas dimensões ensaiando uma cena histórica da 

época em questão, elaborando várias versões, inventando saídas diferentes dos 

acontecimentos históricos, debatendo, comparando e avaliando as versões , tendo 

em vista uma maior realização da integralidade do ser humano.    

Na segunda sessão dessa aula temática, constatamos que o professor, 

mais uma vez, fez uso da exposição oral sem interação e, antes do término, ele 

solicitou a todos que formassem grupos para responder duas questões consultando 

o livro didático. Trata-se, portanto, de mais um segmento de aula que pode ser 

caracterizado, sem dúvida como ensino tradicional.                 
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Mesmo assim, observando-se a reação dos alunos, podemos afirmar que, 

nesse momento, se desenvolveu uma dinâmica que mais se aproximou da 

concepção holística, porque segundo Cardoso (1995), a dimensão corporal, abrange 

tudo o que está relacionado às sensações, habilidades e ações, que, por intermédio 

do intelecto assimilamos, pensamos logicamente, comparamos e equacionamos 

racionalmente os problemas. Com o sentimento, surge a força que move nossa vida 

psíquica, que constitui a expressão máxima da interação com os outros e com o 

mundo. No trabalho em grupo, é possível vivenciar, mais concretamente, esses 

elementos ora citados, uma vez que são estimulados o crescimento e o 

desenvolvimento das dimensões do ser humano. A estimulação dessas dimensões 

compõe outros planos de totalidade: o comunitário, o social, o planetário e o 

cósmico, sendo os dois primeiros preparativos para os últimos, o que de fato não foi 

observado na referida aula.  

Nesse mesmo dia, o professor nos disse que muitos alunos não conseguem 

compreender o fato histórico e só o memorizam. Quando não há compreensão, não 

podemos dizer que não há fragmentação. O princípio de totalidade é uma das 

bandeiras do holismo e o educando precisa ser estimulado para superar as 

dicotomias artificiais que foram estabelecidas, pois geram obstáculos à nossa 

humanização. Sem dúvida, essa posição do professor corresponde às preocupações 

do holismo, mas não as caracteriza na sua completitude. A Totalidade e sua 

compreensão possuem sentidos muito diferentes em distintas teorias, como, por 

exemplo na hermenêutica ou no marxismo. A compreensão do todo tem base na 

experiência transpessoal em que se adquire a consciência da interligação de tudo 
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com tudo, meta que o professor não indica nem discute em sua viabilidade nas 

condições das aulas observadas.  

Na terceira sessão dessa aula temática, os alunos apresentaram os 

trabalhos de uma forma fria, mecânica e fragmentada. Apenas liam o que estava 

escrito. Segundo Cardoso (1995), o resultado de um pensamento racional é a 

conseqüência de uma realidade fragmentada, cujo propósito é a compreensão 

conceitual para o controle aparente dos fenômenos. Isto quer dizer que a simples 

apresentação dos resultados não refletiu em nada a dinâmica do seu 

desenvolvimento. Por outro lado, podemos interpretar esse fato também como 

questionamento em relação à profundidade do trabalho anterior. Se os alunos se 

restringiram a uma apresentação meramente intelectual, pergunta-se: até que ponto 

o envolvimento anterior os marcou em sua integralidade?   

Quando fomos observar a quarta sessão, o professor solicitou a todos, logo 

depois da exposição, que entrevistassem pessoas com mais de 60 anos para que 

pudessem coletar dados históricos a partir da perspectiva do povo. Essa tarefa, à 

primeira vista, também indica uma proximidade com a filosofia holística. De certa 

forma, os alunos, ao  investigarem uma temática histórica, a partir de depoimentos 

de pessoas que, de fato, vivenciaram a época, iriam ter uma impressão mais viva, 

mais inteira do que se conta a partir da “história oficial”, que é baseada em 

documentos sobre as decisões da cúpula política e econômica. Sem dúvida, tais 

procedimentos ampliam as possibilidades de uma compreensão aprofundada e mais 

integral da situação histórica e sua repercussão ainda no presente. Mesmo assim, 

não podemos ainda caracterizar essa tarefa em si, como uma atividade tipicamente 
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holística. A compreensão da “ história oral”, na pesquisa histórica, tem os mesmos 

objetivos e nem por isso se compreende como holística. De novo podemos afirmar 

que a intenção do professor foi fornecer subsídios para uma visão holística.              

                

3.3.5 COMPARAÇÃO DA AULA DE HISTÓRIA COM A PEDAGOGIA DE 

PROJETOS 

 

Na proposta da SEE, o educador participará efetivamente do processo 

educativo, ao invés de apenas obedecer a um currículo imposto . Como podemos 

perceber na descrição da aula, o professor parece obedecer ao que estabelece o 

livro didático. Quando o mesmo solicita ao alunado para responder duas questões, 

ele deixa claro que a exposição dele e o livro didático devem ser a referência para a 

resposta. Não ficou evidente, em nenhuma das sessões das aulas a que assistimos, 

que o professor tenha organizado o programa da sua disciplina de uma forma mais 

livre, sem se ajustar a uma referência curricular estabelecida. Apenas percebemos 

que o mesmo inclui, em sua prática, alguns jogos para favorecer uma concepção 

que ele diz assumir claramente, - o holismo.  

A concepção de que os educandos participarão do processo de ensino-

aprendizagem, escolhendo os temas, é um segundo pressuposto da proposta que 

não fica evidente no trabalho pedagógico do professor. Durante o decorrer dessa 

aula temática, parece-nos que, uma vez que o docente apenas segue a seqüência 

dos temas estabelecidos no livro didático, fica óbvio que o alunado não participa do 

processo da escolha. Quando falamos sobre essa questão, estamos nos referindo 
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apenas à aula, que quase nada tem a ver com a proposta de uma pedagogia de 

projetos.  

O terceiro pressuposto estabelece que a instituição pode desenvolver um 

trabalho direcionado às necessidades da comunidade concretamente. No decorrer 

da aula temática não conseguimos identificar nenhuma idéia que leve o professor e 

os alunos a desenvolverem nenhum trabalho junto à comunidade, considerando as 

necessidades dessa. Primeiro, porque não aparece na prática desses docentes algo 

que possamos associar com a concepção de projetos pedagógicos.  

A proposta da Pedagogia de Projetos permite que os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem definam os temas, as formas de resolução de 

problemas e interpretações da realidade. Uma coisa é o pressuposto do que 

estabelece a proposta; outra coisa é a prática do educador. A definição de temas 

entre educador e educando, o formato de resolução dos problemas e as 

interpretações são condições que sabemos ser da alçada do professor há muito 

tempo. Dificilmente, um educador consegue fugir dessa prática sem que ele 

apresente grandes dificuldades no trato com essa questão. Como já se era de 

esperar, até por conta das análises anteriores, não conseguimos identificar, em 

nenhum momento, nenhuma objetivação desse.  

Considerando ainda a proposta, chegamos ao quinto e último pressuposto o 

qual concebe que o educador e o educando devem respeitar o ritmo de trabalho e a 

aprendizagem individual e coletiva. De acordo com a informações da SEE, a 

educação tradicional não percebe a individualidade dos educandos e nem identifica 

as diferenças biológicas, afetiva, intelectual e cultural, além de outras. Mas, quando 
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se trata de uma pedagogia inspirada numa concepção de projetos, é por demais 

necessário que considere, como princípio cognitivo, as diferenças individuais e 

coletivas durante o processo de ensino, para que a aprendizagem possa ser 

significativa e não mecânica. Durante a aula temática, percebemos que o professor, 

ao explicar os fatos históricos através da técnica da exposição oral, não estimulou os 

alunos a interagirem com ele, levando-nos a pensar que as diferenças de 

assimilação, raciocínio, conhecimentos e outros não foram devidamente 

considerados no decorrer da aula. Por outro lado, identificamos que, nos trabalhos 

em grupo, o mesmo mantinha outra postura, já que ele não forçava nenhuma das 

equipes  a produzir no tempo e na qualidade de outros grupos.                                                       

 

3.4   A FALA DOS PROFESSORES 

 

A maior parte das questões da entrevista realizada com os três professores 

diz respeito à recepção por parte deles da proposta da Pedagogia de Projetos, a 

absorção da mesma na teoria e na prática e a avaliação que desenvolvem em torno 

dela. Como encontramos na entrevista muitas respostas semelhantes, 

apresentamos essa parte em conjunto, dando destaque a todas as respostas em 

que identificamos divergências tendo em vista os três entrevistados. 

Pode-se afirmar que o primeiro contato mais profundo com a Pedagogia de 

Projetos aconteceu com a implantação da mesma pela Secretaria de Educação e 

Esportes. 
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A professora B soube dessa teoria alguns anos antes, quando era 

secretária de uma escola particular, sem saber de que se tratava. Pelo currículo da 

professora, a proposta na época deve ter sido a de John Dewey. O professor C 

ouviu falar da Pedagogia de Projetos no curso que fez na FFPP. “ Mas nunca 

cheguei a discutir claramente sobre ela.” (PROFESSOR C) Todos os três afirmaram 

que sentiram interesse de estudar a proposta, sendo que o professor A indicou até 

suas leituras de Dewey e Hernández. Trata-se de professores que podem ser 

considerados dos mais engajados nas questões não só das próprias aulas, mas da 

escola como um todo. Afirmaram os três  terem participado de todos os eventos 

promovidos pela Secretaria da Educação em torno da decisão sobre o projeto e a 

implantação do mesmo. Além disso, afirmam ter gostado dos encontros. “Como eu 

só trabalho no Paulo VI, tudo que a escola promove eu participo. Gostei de todos os 

encontros, principalmente do seminário pedagógico deste ano. Foi muito 

bom”.(PROFESSOR C). Mesmo com esse depoimento positivo, julgaram, por 

unanimidade, insuficientes as capacitações. “Os eventos não foram suficientes para 

os professores entenderem como se faz tudo isso na prática”. (PROFESSOR B). 

 “Tenho gostado muito, só não me acho pronto para viver na prática essas 

idéias” (PROFESSOR A). Quando questionamos os professores  respeito da 

aprendizagem significativa quanto às capacitações, as respostas ficaram bastante 

sucintas. “Esse último seminário pedagógico foi maravilhoso, gostei muito do 

trabalho que foi feito sobre globalização”.(PROFESSOR A). Vale ressaltar que o 

professor mencionou o conceito central da Pedagogia de Projetos na proposta 

Hernández, mas não explicitou sua compreensão desse conceito, nem indicou as 



 
 
 

 

125 

razões por que considerou esse conceito central, afirmando anteriormente que 

achou insuficiente as capacitações para direcionar a própria prática em moldes da 

Pedagogia de Projetos. Podemos até afirmar que não se tratou de uma 

aprendizagem significativa, pois essa implica a capacidade de praticar o aprendido. 

A professora B indica o mesmo conceito como central, declarando logo o déficit de 

compreensão em relação ao mesmo: “Nesse último seminário, o pessoal discutiu 

muito os conceitos básicos dessa pedagogia. E, na minha cabeça, ficou muito claro 

que precisa globalizar para implementar de fato a Pedagogia de Projetos. 

O professor C até elogiou a clareza com que o conceito de globalização foi 

trabalhado na última capacitação. “O conceito de globalização na educação foi muito 

bem trabalhado, mas sinto falta de um modelo que sirva de referência. Tudo é muito 

interessante, mas não sabemos como colocar em prática”. Constata-se que o maior 

problema de todos eles é fazer o elo entre teoria e prática. Essa dificuldade está 

acompanhada pelo desejo de ter algo como um manual de uso ou, na pior das 

hipóteses, um tipo de receituário. Essa atitude revela de fato que não houve ainda 

uma compreensão suficiente da própria teoria, tendo em vista que a mesma nega a 

possibilidade de trabalhar com procedimentos prefixados. Considerando que no 

caso dos professores por nós entrevistados se trata de docentes que revelaram um 

engajamento na proposta da escola bastante superior à média dos demais 

professores. Pode-se estipular o tamanho de déficit de capacitação necessária para 

uma real implantação do projeto. Um episódio isolado ilustra mais ainda este fato.            

Pouco tempo depois da referida capacitação sobre globalização 

conversamos informalmente com um professor conhecido nosso do Colégio 
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Municipal Paulo VI, e questionamos sua opinião a respeito da Pedagogia de 

Projetos. Perguntado sobre o que ele acha da globalização na educação, ele 

respondeu: “Sempre fui contra a globalização”, confundindo claramente o conceito 

pedagógico com o político-econômico. Mesmo se tratando de uma experiência 

isolada, podemos afirmar que esse tipo de alheamento em relação à proposta deve 

existir em relação a mais ou menos a metade dos docentes da rede. Essa afirmação 

tem base nas observações feitas por nós nas próprias ocasiões da capacitação. Em 

relação à metade, aproximadamente, dos participantes, constatamos interesse 

exclusivo de assinar a lista de presença, procurando logo após um momento 

propício para se ausentar da capacitação. Se a preparação teórica já não 

corresponde minimamente às necessidades dos docentes, mesmo se tratando dos 

mais interessados e engajados, pode-se imaginar os problemas que o próprio 

desenvolver da proposta acarretou. O professor A relata: “Ainda não consegui 

vivenciar nenhum projeto concretamente. Já participei de alguns, mas não sei bem o 

que tenho que fazer. A coordenação me diz: faça assim e eu faço”. Na falta de 

capacitação dos docentes, o “peso“ da implantação da proposta caiu em cima da 

coordenação pedagógica do colégio. Ironicamente, se sentindo responsável pela 

implantação da proposta e percebendo a incapacidade dos docentes de trabalhar a 

proposta pedagógica, a coordenação assume a formulação dos projetos para os 

professores. Afirmam eles, que pelo menos no ano anterior a coordenação reunia os 

professores interessados em desenvolver projetos, discutindo as propostas e 

elaborando em seguida um projeto que contemplava os professores presentes à 

reunião, os quais posteriormente se tornavam os assinantes deste projeto. Dessa 
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forma se entende o depoimento do professor A. Ele se sentiu mandado pela 

coordenação sem saber bem os porquês e simplesmente executou as ordens. 

Atitude tal que surpreende principalmente por causa da posição teórico-filosófica que 

esse professor afirma assumir. Constatamos que nas suas aulas ele procura 

proporcionar pensamentos autônomos dos próprios educandos, sendo ele mesmo 

dependente das orientações pedagógicas alheias à sua compreensão. O 

depoimento da professora B indica até um retrocesso na implantação da proposta no 

último ano: “executei no ano passado um projeto, esse ano as coisas por aqui não 

andavam muito bem. Tivemos muitas dificuldades no andamento das atividades. 

Mas, assim mesmo, pratiquei nas minhas aulas algo que se aproximasse do que 

entendi ser globalização, apesar de não ter elaborado nenhum projeto”. Essa 

afirmação reflete o dito anteriormente. Se ela de fato tivesse desenvolvido o projeto 

no ano anterior com certa autonomia não podia se imaginar porque não foi feito um 

projeto no ano seguinte, mesmo existindo empecilhos externos à sua execução. A 

“saída” que encontrou na impossibilidade de elaboração de um projeto é no mínimo 

bastante questionável. Como se pode realizar algo que se aproxima da Pedagogia 

de Projetos sem ter um projeto? No máximo, pode se tratar de algumas orientações 

pedagógicas que auxiliam na proposta. Mas, não podia condizer com a idéia central, 

a saber da globalização. A entrevista com o professor C esclareceu mais ainda a 

razão das dificuldades encontradas no último ano de implantação dessa gestão. Ele 

indica três fatores relativamente externos ao trabalho pedagógico. Menciona 

principalmente as enchentes que atrasaram bastante o ano letivo no colégio. A 

segunda razão alegada foi o fato de ter sido um ano de eleição municipal. “Teve 
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também as eleições que geravam muitas discussões aqui no colégio”. Se os 

professores do colégio de fato fossem convencidos da Pedagogia de Projetos, 

certamente que quase nenhum desses problemas evitariam a execução dessa 

proposta. “Essas razões só valem parcialmente, pois um atraso de 

aproximadamente seis semanas no máximo podia reduzir o âmbito e as pretensões 

dos projetos, mas não os podia inviabilizar. A alegação dessa razão demonstra 

claramente que, no conjunto dos professores, prevalecem interesses políticos em 

relação aos pedagógicos. Se uma eleição gera divisões que inviabilizam a 

realização de projetos pedagógicos em comum, esse fato se torna evidente. Em 

terceiro lugar: “teve a reforma da escola durante quase todo ano e tudo foi 

deslocado”. Acreditamos que essa razão também não é a principal. Pode até ser 

verdade que a reforma causou alguns transtornos desagradáveis que inviabilizaram 

ocasionalmente o trabalho pedagógico. Um professorado engajado de fato na 

Pedagogia de Projetos dificilmente deixaria de fazer projetos por essa razão. O que 

nos parece o fato mais significativo na desistência de fazer projetos é uma questão 

da própria coordenação pedagógica. Não satisfeita com a sistemática do ano 

anterior, a coordenação delegou a tarefa de fazer projetos para os próprios 

professores, se dispondo a fazer o monitoramento dos mesmos. O professor C 

explica do que se trata: “Os coordenadores estavam se dispondo a planejarem 

juntamente com os professores a planejarem as aulas e os projetos”. O que 

desagradou ou até assustou os professores foi o fato de que a coordenação 

assistiria e acompanharia às aulas sob o ponto de vista da Pedagogia de Projetos. O 

sentimento de poder ser policiado nas suas atividades pedagógicas prevaleceu 
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sobre a possibilidade de uma aprendizagem em conjunto em que o professor podia 

ter recebido o apoio para sua prática que afirmava necessitado.     
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4. 0   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Durante quase dois anos acompanhamos junto ao Colégio Municipal Paulo 

VI a implementação da proposta pedagógica sugerida pela Secretaria de Educação 

e Esportes de Juazeiro, Bahia, para a toda rede escolar gerenciada pelo município. 

O nosso estudo começou quando aplicamos um questionário para os professores do 

Colégio. Neste levantamento tínhamos a intenção de identificar as concepções 

teóricas que circulavam entre os docentes. Nesta coleta inicial de dados ficaram 

explícitas três posições teóricas, além da teoria que a SEE já defendia entre os 

educadores. Tratava-se do construtivismo de Piaget, das teorias emancipatórias, 

com destaque para Gramsci, e a concepção holística. Em seguida, participamos de 

uma média de seis eventos que envolviam os professores do referido colégio. Foram 

três seminários pedagógicos, dois no ano passado (no início do ano letivo) e um no 

início deste ano letivo. Também participamos de dois encontros para planejamento 

de ensino (2003 e 2004) e uma amostra dos principais projetos de trabalhos 

pedagógicos de toda a rede municipal que acontecera no ano passado (2003). 

Visitamos por sete vezes a Secretaria de Educação com o objetivo de coletar dados, 

que favorecessem o nosso estudo. Assistimos três aulas temáticas das disciplinas: 

matemática, com o tema percentagem, que foi concretizado em seis sessões; 

português, com a temática sobre dissertação, que foi concluído também em seis 

sessões; e história, que teve como tema, era Vargas: retratos da nova ordem. Esse 
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tema consumiu dez sessões. Também entrevistamos os professores das referidas 

disciplinas com o objetivo de identificar as origens de suas concepções teóricas e a 

articulação dessas com a prática de sala de aula e a proposta da Secretaria. 

Em meio aos dados coletados chegamos a formular resultados que não 

estão prontos e nem são definitivos, mas entendemos que se aproxima 

significativamente da realidade estudada, tendo em vista as condições e limites do 

nosso estudo. A preocupação fundamental da nossa investigação foi detectar como 

se articula o discurso teórico do professor com as suas convicções que de fato 

guiam a sua prática. A situação específica que encontramos no nosso objeto de 

estudo nos possibilitou observar a interferência de um novo discurso pedagógico nos 

dois fatores a serem estudados, a saber, uma proposta implantada pelo órgão 

mantenedor do colégio. Podemos resumir o resultado da seguinte forma: Foi 

possível detectar na prática dos três professores, elementos importantes de 

orientação da prática que de fato correspondiam com muitos elementos das teorias 

pedagógicas de que eles mesmo se declaravam adeptos. Levando ainda em conta 

que os assuntos tratados em sala de aula refletiam em muitos momentos as próprias 

filiações teóricas. Podemos até afirmar, em grau diferente, uma certa coerência entre 

a teoria que os professores defendiam e a que determina as suas ações 

pedagógicas. Podemos dizer que no caso do professor de Matemática e de 

Português essa relação se revelou mais estreita, no caso do professor de História 

identificamos uma menor relação. Uma das razões pode até se encontrar na própria 

forma, como os professores adquiriram os próprios discursos. Os primeiros, 

formaram a sua posição, em cursos de pós-graduação lato senso, especialmente 
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direcionados para a questão educacional em sala de aula. O professor de História 

não teve oportunidade semelhante. Se ele se empolgou pelo holismo a partir de uma 

crença religiosa, no caso, do espiritismo, ficou por conta dele mesmo ainda fazer a 

comparação dessa doutrina com a abordagem holística, que em princípio não é a 

mesma coisa, e, que talvez significa a barreira maior, isto é, buscar uma 

compreensão dessa filosofia de tal forma que permita enxergar suas implicações 

teóricas para a prática pedagógica. Além disso, temos observado que as posições 

teóricas dos discursos dos três professores não são assumidas com muita firmeza. 

Nenhum dos três fez uma tentativa de levantar argumentos teóricos contra a 

proposta da Pedagogia de Projetos, que pelo menos a partir de uma posição 

baseada no marxismo seria “obrigatório”. Um questionamento a partir da própria 

teoria poderia funcionar como porta de entrada da compreensão da nova. A situação 

se revelou bastante distinta, quando fizemos as comparações com a proposta da 

Secretaria, com a chamada Pedagogia de Projetos. De certa forma, pode-se afirmar 

que influências detectadas parecem ser mais forçadas por parte da nossa 

interpretação do que conscientemente assumida pelos próprios docentes. Levando 

ainda em conta, de que se trata de professores de fato interessados em colaborar 

com a política educacional do Município, engajados nos assuntos da própria escola 

e que mostraram abertura para assimilar a nova teoria, podemos imaginar a menor 

repercussão ainda da Pedagogia de Projetos nos docentes do município que não 

apresentam essas disposições. Resta-nos fazer algumas cogitações sobre as razões 

que contribuíram na restrita assimilação da proposta do Município: 
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Em primeiro lugar, vale ressaltar o grande esforço que a própria Secretaria 

empenhou para a efetivação da proposta. Já na escolha da proposta, ficou visível, 

que uma proposta pedagógica não era a preocupação maior dos integrantes das 

escolas municipais. Propostas para melhorar as condições físicas e materiais das 

escolas não faltaram. Ninguém vai negar a legitimidade dessas preocupações. Em 

termos de propostas pedagógicas, mesmo depois de repetidas solicitações, só 

surgiu uma. Parece até que por falta de outra opção se adotou essa única. Esse fato 

demonstra que a escolha não tinha mesmo base num processo de discussão, 

comparação e avaliação. Dificilmente pode-se esperar nesse caso um entusiasmo 

da maioria dos docentes para enfrentar o processo de aprendizagem que uma 

mudança teórica exige. 

Uma segunda reflexão se faz necessária nesse item. Não houve, para a 

formulação da proposta, um levantamento das reais necessidades dos docentes 

nesse aspecto. Ninguém perguntou ou levantou dados em relação à satisfação que 

os docentes têm com as próprias teorias e quais as situações em que essas não dão 

conta das exigências da prática. Sabe-se que o simples fato de ter votado uma 

proposta não faz os envolvidos, só por isso, se comprometerem com ela. Falta uma 

perspectiva e expectativa  de resultados concretos para o próprio trabalho. Essas 

observações não querem desmerecer o trabalho da equipe do Município que tem o 

mérito de ter feito da questão pedagógica uma prioridade da gestão. Mesmo assim, 

achamos necessário apontar algumas críticas em relação à forma como a proposta 

foi implantada e que poderiam orientar futuras tentativas. 
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Um primeiro item que nos chamou atenção foi a própria disponibilidade do 

documento oficial da proposta. Foi difícil conseguir o que poderia ser encontrado nas 

mãos de cada docente. Pode ter sido a dificuldade de elaborar um documento para 

as pessoas sobre um assunto que se decidiu em assembléia e que de certa forma 

era novo para a equipe. A própria estrutura do documento dá indícios desse fato. Em 

muitos momentos lembra um documento confeccionado como colagem. Parece que 

trechos de algumas obras de Hernández foram reproduzidos e colocados no lugar 

que os técnicos da SEE entenderam ficar bem. É um documento que não justifica os 

princípios a partir dos problemas encontrados na rede, muito pelo contrario. O 

documento considera os possíveis entraves da educação de uma forma geral, mas 

não a rede. Além disso, o conceito fundamental para a Pedagogia de Projetos, que é 

a globalização, não aparece na proposta, e só foi tema central na capacitação do 

último ano de gestão. 

Os técnicos da SEE não conseguiram difundir claramente as idéias 

relacionadas com a Pedagogia de Projetos. É bem evidente que  o professorado tem 

dificuldades na implementação da proposta. As dificuldades são tão significativas 

que não temos conhecimento de nenhum projeto que os professores conseguiram 

elaborar sem o acompanhamento da coordenação escolar.  

Durante os três seminários pedagógicos que acompanhamos, percebemos 

que um percentual de mais ou menos 20% dos professores só estavam 

preocupados em assinar a lista de freqüência. E assim que o faziam, escapavam 

sigilosamente para não serem vistos pela coordenação da escola. Não tomamos 
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conhecimento de ações, por parte da equipe, destinada a motivar esses professores 

ou pedir deles alternativas. 

Os seminários não foram suficientes para favorecer a aprendizagem dos 

professores em relação à concepção e à forma de concretizar a proposta 

pedagogicamente. Tudo indica que a distância entre um seminário e outro não 

auxiliou o processo de compreensão dos conceitos básicos para a vivência dessa 

pedagogia na sala de aula.  

Os encontros, para o planejamento das aulas, promovidos pela 

coordenação, na nossa percepção, não se traduziam em algo significativo, porque 

somente uma média de 30% dos professores se faziam presentes nas reuniões. 

Desses, poucos se revelavam bem envolvidos com o processo de planejamento. A 

maioria dos professores participava dos encontros apenas para marcar presença e 

não serem considerados  descompromissados.  

Quanto à coordenação da escola, podemos dizer ainda que apesar do  

empenho, não conseguiu deixar os conceitos bem entendidos entre os professores. 

Durante este ano, foi proposto um monitoramento pedagógico, mediante o qual a 

coordenadora junto com os professores interessados  elaborariam um projeto 

pedagógico. Os professores que participassem do projeto organizado dessa forma 

seriam acompanhados em sala de aula pela coordenação, para que pudessem ser 

avaliados e reorientados na prática. A idéia não foi compreendida pelos professores 

e se propagou como uma fiscalização, gerando, nos mesmos, uma rejeição à 

elaboração de qualquer projeto pedagógico com a participação da coordenadora. 

Isso contribuiu muito para uma ausência de projetos durante o ano de 2004. Futuras 
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tentativas têm que levar em conta essa preocupação do professor de ser observado 

e, possivelmente, criticado pela instância superior. Podia-se pensar em dinâmicas 

em que os próprios professores pudessem se ajudar mutuamente.  

Se a prática da Pedagogia de Projetos não alcançou o fazer do professor, 

sem muita dificuldade, compreendemos que as razões já comentadas acima 

justificam, com certa clareza, o porquê da teoria não ter atingindo a vivência 

pedagógica dos professores.  Mesmo assim, avaliamos a iniciativa da equipe do 

Município como algo positivo. Sem dúvida, ela é muito relevante, porque os 

responsáveis pela educação se predispuseram a repensar o ensino,o que, nesse 

caso, se fez a partir de uma proposta inspirada na concepção de globalização 

pedagógica, ou seja, um plano de trabalho que vislumbrava a articulação e a relação 

entre as disciplinas e os conteúdos. Essa tentativa de balançar as concepções dos 

professores, que, em muitos casos, se apresentam uma posição cristalizada, 

provocou um impacto nas idéias; e essas, mesmo que não alcançassem a prática 

dos professores, mexeram interna e externamente com a sua visão de educação.  

Ao ter que submeter suas concepções ao enfrentamento de uma nova visão, o 

professor se sentiu quase que forçado a repensar a sua prática e, por certo, algo 

mudou, se transformou; e, possivelmente, elevou o ensino e, conseqüentemente, a 

aprendizagem. A proposta, levou ainda a equipe a organizar as capacitações tão 

necessárias para o professor, as quais, segundo nos foi informado, nunca 

aconteceram antes dessa. 

Vejamos, agora, algumas das razões que limitaram os dados dessa 

pesquisa. Com relação às informações da SEE, não dispomos de dados muito 
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concretos porque não tivemos acesso ao que consideramos relevante. Por mais que 

insistíssemos, não conseguimos coletar o que parecia básico, como um plano de 

trabalho com seus devidos objetivos, um cronograma de ações e o formato da 

avaliação para verificar o desenvolvimento da Pedagogia de Projetos junto aos 

professores. Somente no fim da nossa pesquisa, percebemos que as dificuldades 

enfrentadas para conseguir os projetos dos professores, junto à coordenação, se 

deveram de fato à ausência de tais projetos. Sem dúvida, a posse desses 

documentos teria contribuído  muito com os resultados deste trabalho. Com os 

projetos em mãos, teríamos como avaliar os pressupostos da proposta e detectar o 

sentido epistemológico dos projetos, já que existem três, assim mencionados: 

somatório de matérias, interdisciplinaridade e estrutura de aprendizagem. Também 

ficaria mais fácil identificar os professores que deveríamos observar, auxiliando 

muito o processo de análise.  

Quanto aos professores que se predispuseram a ser observados, só foi 

possível graças à amizade que mantemos com cada um deles. Por sorte, todos 

tinham concepções teóricas diferentes, embora não soubéssemos se eles tinham ou 

não projetos pedagógicos. Fomos buscar os dados da forma que nos foi possível e 

não como deveria ser. Se tivéssemos como escolher os professores, com a 

existência dos projetos e ainda considerando as três concepções teóricas que 

apareceram quando do início da nossa pesquisa, certamente teríamos como 

observar as aulas com base num projeto e sob a influência da concepção teórica do 

professor. É obvio que o resultado dessa pesquisa seria outro e daria mais solidez 

às conclusões que estão sendo feitas aqui.  
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Quando escolhemos para estudo o Colégio Municipal Paulo VI, foi por 

entendermos que a referida instituição era a maior escola da rede municipal, a que 

possuía maior número de professores e de melhor qualificação, a mais central e a de 

melhor acesso, tanto no aspecto físico, quanto afetivo. Se no colégio havia 

professores mais qualificados, subentende-se que a proposta se concretizaria 

melhor nessa instituição, premissa que não se comprovou. No ano passado, durante 

uma mostra de projetos pedagógicos de diversas escolas da rede, percebemos que 

as escolas menores apresentaram trabalhos com uma qualidade muito superior em 

relação aos apresentados pelo Colégio Municipal Paulo VI, o que gerou uma enorme 

surpresa para nós, que acompanhávamos o desenvolvimento da implementação da 

proposta. Foi um equívoco da nossa parte optar pelo referido colégio, só porque 

possuía os requisitos acima citados. Por tudo o que vimos durante a apresentação 

da mostra, acreditamos que os resultados da pesquisa seriam outros se tivéssemos 

optado por outra instituição da rede. A opção ideal seria uma mostra mais 

significativa de várias escolas que o formato da nossa pesquisa não permitiu. 

Mesmo assim, não podemos afirmar que nas escolas menores, de fato, houve uma 

realização maior da proposta do Município. Certamente, precisa-se fazer uma 

investigação sobre o processo que levou aos resultados. 

Entendemos que a pesquisa poderia continuar, mas, para isso, é necessário ampliar 

o campo de coleta de dados a outras escolas da rede e acompanhar professores de 

vários níveis de ensino, para que pudéssemos dispor de informações mais 

significativas em relação à implementação da proposta da Pedagogia de Projetos, 
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não somente no Colégio Municipal Paulo VI, mas em toda a rede gerenciada pela 

Secretaria de Educação e Esportes (SEE) do município de Juazeiro – Bahia.  
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