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RESUMO
JESUS, Carlos Alberto. Intencionalidades e práticas na construção de metodologias para o Ensino Médio na Educação Profissional do CEFET-SE. Natal, 2009.
212 p. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Educação, linha de Pesquisa Estratégias do Pensamento e Produção do Conhecimento. Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
As sucessivas mudanças curriculares que ocorreram no âmbito da Educação Profissional alteraram as práticas pedagógicas e estas, ao serem desenvolvidas por meio
dos Projetos Integradores, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe
(CEFET-SE), no período de 2001 a 2003, deram origem a vários questionamentos que
se transformaram em objeto de estudo desta tese. Buscamos no Grupo de Estudos de
Práticas Educativas em Movimento (GEPEM/UFRN) aproximações teóricas que pudessem contribuir para analisarmos elementos que emergiram dessa prática pedagógica. Para isso, tomamos como referência a pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvendo estudos de documentos e entrevistas, considerando três aspectos: o cenário das reformas; os momentos iniciais de construção dos Projetos Integradores, em
que buscamos os fundamentos da Pedagogia de projetos e, os princípios interdisciplinaridade e contextualização como estruturadores do currículo. Na pesquisa identificamos que no desenvolvimento da estratégia metodológica dos Projetos Integradores,
houve dificuldades, conflitos e consensos possíveis. Nesse movimento de coexistência entre o tradicional e o “novo”, de distância entre o pensado e o realizado,
emergiram elementos para uma “nova prática pedagógica”: trabalho participativo; momentos formativos; autonomia relativa dos docentes quanto ao trabalho pedagógico e,
a abertura de possibilidades para tomada de consciência pelos docentes de aceitar o
diferente, de experimentar-se. São estas possibilidades que fazem com que os homens, não sendo depositários de conteúdos, com estes dialoguem, transformem e
possam, dessa forma, produzir a sua existência. Neste caso, a existência do ser professor, que se constrói no tempo de possibilidades.

Palavras-chave: educação profissional; ensino médio, ensino por projetos; currículo;

ABSTRACT
JESUS, Carlos Alberto. Intentions and practices in the construction of methodologies for the Secondary Teaching (designation in Brazil) of Professional Education in CEFET-SE. Natal, 2009. 212 p. Doctoral Thesis, Post-Graduate Education,
Line Research Strategies of Thought and Knowledge Production. Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (Brazil).

Successive curricular changes that occurred in professional education altered pedagogical practices, and these practices being developed by means of integrating
projects, at Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe (CEFET-SE), between 2001 and 2003, originated some questions which became the study object of
this thesis. We search for theoretical support mainly in GEPEM research
(GEPEM/UFRN) works and practices in order to analyze elements that emerged from
this pedagogical practice. To do so, we take as main reference the research of qualitative approach. We developed documents analysis, interviews, considering three aspects: the scenery where these changes took place, the conception and implementation of the Integrating Projects – for what, we ask support in pedagogy of projects studies and principles of interdisciplinary, and contextualization as curriculum structuring
elements. This research brought out some difficulties, conflicts and possible consensus
in developing the methodological strategies for the Projects. In this process of coexistence of the traditional and the new, of an unavoidable distance between what was
thought and what was effectively done, elements for a “new pedagogical practice”
emerged. This could be noticed in terms of participative work, formative moments,
teacher’s autonomy related to the pedagogical work. A new door could be open to the
possibilities of taking conscience of accepting the differences and oneself autoexperimentation. These are the possibilities that make men, not being mere information
deposit, can dialog and transform, producing his existence by this means. In the
present case, the existence of being teacher, the build himself in the time of possibilities.
Keywords: professional education, secondary Teaching, teaching by projects,
curriculum.

RESUMEN
JESUS, Carlos Alberto. Intencionalidades y prácticas en la construcción de metodologías para la enseñanza secundaria en la educación profesional de CEFETSE. Natal, 2009, 212 p. Tesis de Doctorado. Programa de Doctorado en Educación,
línea de investigación Estrategias del Pensamiento y Producción del Conocimiento.
Universidad Federal de Rio Grande de Norte (Brasil).
Los sucesivos cambios curriculares ocurridos en el ámbito de la educación profesional
han alterado las prácticas pedagógicas y dichas prácticas, siendo desarrolladas a
través de proyectos integradores en el Centro Federal de Educação Tecnológica de
Sergipe (Brasil) en el período de 2001 a 2003, han planteado varios interrogantes que
se han transformado en objeto de estudio de esta tesis. Hemos buscado en el Grupo
de Estudios de Prácticas Educativas en Movimiento (GEPEM/UFRN) marcos teóricos
que pudieran contribuir al análisis de elementos que han surgido de dicha práctica
pedagógica. Para llevarla a cabo, hemos tomado como referencia la investigación de
enfoque cualitativo y hemos realizado estudios de documentos y aplicado entrevistas,
considerando tres aspectos: el escenario de las reformas, los momentos iniciales de la
elaboración de los proyectos integradores en los que hemos buscado los fundamentos
de la pedagogía de proyectos y los principios de interdisciplinaridad y contextualización como elementos que estructuran el currículo. Hemos identificado que durante el
desarrollo de la estrategia metodológica de los proyectos integradores han ocurrido
dificultades, conflictos y posibles consensos. En este movimiento de coexistencia entre
lo tradicional y lo nuevo, de distancia entre lo pensado y lo realizado han surgido elementos para una nueva práctica pedagógica: el trabajo participativo, momentos formativos, autonomía relativa de los docentes en cuanto al trabajo pedagógico y la apertura
de posibilidades para la toma de conciencia de los docentes en acceptar lo diferente.
Son dichas posibilidades que hacen que los hombres, que no son depositarios de contenidos, con ellos dialoguen, los transformen y puedan producir su existencia. En este
caso, la existencia de ser profesor que se construye en el tiempo de posibilidades.
Palabras clave: educación profesional, enseñanza secundaria, enseñanza mediante proyectos, currículo

RÉSUMÉ
JESUS, Carlos Alberto. Intentionnalités et pratiques dans la construction de
méthodologies pour l’Enseignement Secondaire (Dénomination au Brésil) dans
l’Éducation Prefessionelle du CEFET-SE. Natal, 2009. 212 p. Thèse de Doctorat,
Programme Doctoral en Education, lígne de Recherche Stratégies de la Pensée et
Production de la Connaissance. Universidade Federal do Rio Grande de Norte (Brésil).
Les changements successifs du curriculum, dans le domaine de l’éducation
profesionnelle, ont bouleversé les pratiques pédagogiques, celles-ci réalisées à travers
les projets intégrés au Centro Federal de Educação Tecnolágica de Sergipe (Brésil)
pendant la période de 2001 à 2003, et ont suscité beaucoup de questions qui se sont
transformées en objet d´étude de cette thèse. A partir des discussions du Groupe
d’Etudes de Pratiques Educatives en Mouvement (GEPEM/UFRN), nous avons
cherché des approches théoriques capables de contribuer à l’analyse des éléments qui
ont emergé de cette pratique pédagogique. Pour sa réalisation, nous avons pris
comme référence la recherche d’approche qualitatif dans laquelle nous avons analysé
des documents et apliqué des interviews, considérant trois aspects: le scénario des
réformes; les premiers moments de l’élaboration des Projets Intégrés dans lesquels
nous avons suivi les supports théoriques de la Pédagogie des Projets, les principes de
l’ interdisciplinarité et la contextualisation comme structurants du curriculum. Dans
cette recherche nous avons identifié que pendant le développement de la stratégie
méthodologique des Projets Intégrés il y a eu des difficultés, des conflits mais aussi de
possibles consensus. Dans le mouvement de coéxistence entre ce qui est traditionnel
et ce qui est nouveau, de distance entre ce qui est pensé et ce qui est réalisé ont surgit
des éléments capables de conduire vers une nouvelle pratique pédagogique: le travail
participatif, des moments formatifs, une relative autonomie des enseignants quant au
travail pédagogique et aussi l’ouverture des possibilités pour sa prise de conscience
d’accepter ce qui est différent. Ce sont des possibilités qui font les hommes dialoguer
avec les contenus (et ne pas être leurs dépositaires), les transformer et produire leur
existence elle même. Dans ce cas, l’éxistence d’être enseignant qui se contruit dans le
temps de possibilités.
Mots-clés: education professionnelle, enseignement secondaire, enseignement
par projets, curriculum.
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INTRODUÇÃO

Alunos em pesquisa de campo

“O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim:
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.”
Guimarães Rosa

E

sta tese é resultado de uma pesquisa em que busquei elencar
elementos passíveis de fazer compreender as intencionalidades e práticas na construção de metodologias para o ensino

médio e técnico, a partir da análise da experiência com a estratégia metodológica
de Projetos Integradores, ocorrida no Centro Federal de Educação Tecnológica
de Sergipe (CEFET-SE), no período de 2001 a 2003, como parte das reformas
curriculares oriundas das Políticas Públicas para a Educação Profissional e ancorada nos marcos regulatórios da legislação vigente.
Fiz a opção de escrever essa introdução do trabalho de tese, na primeira pessoa do singular, do tempo verbal, para que o leitor possa compreender como foi a minha caminhada individual até o momento de aproximação e ingresso
no doutorado. Entretanto, ainda na introdução, quando me refiro ao item “A construção” e, na sequência, o desenvolvimento do restante do trabalho, passo a utilizar a primeira pessoa do plural, do tempo verbal, por entender que os resultados
dos estudos e da investigação são fruto de um trabalho coletivo do grupo de pesquisa e da parceria com a orientadora.
O objeto da pesquisa não se constituiu no momento em que fiz a opção
de fazer o doutorado. Ele veio se delineando e se constituindo como consequência dos acúmulos de experiências vivenciadas desde a minha formação, passando pelo exercício profissional de vinte e seis anos, como professor de Física do
Ensino Médio e Técnico.

Dos muitos caminhos às aproximações com o Grupo de Estudos de
Práticas Educativas em Movimento (GEPEM)
Dentre as muitas experiências significativas que vivenciei, destaco a
participação em equipes multidisciplinares, nas operações nacionais e regionais,
do antigo Projeto Rondon1, entre 1982 e 1984, em que atuei como membro de

1

Operação nacional ou regional que consistia num trabalho multidisciplinar, em que estudantes de
graduação eram selecionados dentre os vários cursos e áreas de graduação para constituir equipes de trabalho, compostas de até 12 acadêmicos. As equipes deslocavam-se para atuar em municípios do próprio estado (regional) ou de outros estados (nacional) com atividades complementares aos currículos dos cursos, baseadas em mini-cursos, recreação, assistência social e de saúde,
por um período de trinta a quarenta dias.

equipe, monitor de equipe, como supervisor de operação2 e bolsista de apoio administrativo.
Nessas vivências, comecei a formular meus primeiros entendimentos e
questionamentos sobre práticas educativas individuais, coletivas e multidisciplinares, em atividades de recreação, instrutor de mini-cursos na área de ciências naturais e coordenador do grupo de sistematização de uma pesquisa sócioeconômica, realizada em cinco municípios da região do Baixo São Francisco Sergipano, oportunidade em que participei da produção de um texto de caráter científico.
Nesse sentido, comecei a perceber a importância de trabalhos que articulam conhecimentos de várias áreas e matrizes teóricas na perspectiva interdisciplinar, os quais ajudaram a forjar alguns dos elementos que constituiriam a minha prática pedagógica futura.
Ao concluir a graduação de Licenciatura em Física, no primeiro período
de 1987, já atuava como docente, havia três anos, em uma escola da rede da
Campanha Nacional de Escolas para a Comunidade – CNEC, no município de
Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju, e em três escolas da
rede privada, na capital Sergipana, Aracaju. Nessas escolas, lecionei Física, Matemática, Desenho Geométrico e Ciências Naturais, nos primeiro e segundo
graus. A minha prática era marcada por aulas expositivas, na perspectiva da diretividade do ensino, utilizando os recursos didáticos disponíveis: a lousa, o giz, o
livro didático (quando adotados) e, muito raramente, apostilas. Isso me obrigava a
ser criativo, no sentido de buscar alternativas que melhorassem o processo de
aprendizagem dos alunos.
Essa situação, longe de me desestimular, impeliu-me a participar da
organização de seminários, encontros culturais, feiras de ciências, passeios, entre
outras atividades pedagógicas complementares, com o apoio das escolas e dos
colegas e, calcado na experiência do Projeto Rondon, que havia me proporcionado o aprendizado para o enfrentamento de adversidades. A idéia era, a partir da
superação das limitações de recursos didáticos, ensejar melhorias no processo de
ensino-aprendizagem.
Essas funções se diferenciam: o membro de equipe era um integrante com trabalho específico de
área e integração com as demais áreas, o monitor era o coordenador da equipe e o supervisor
cuidava da logística, acompanhamento dos objetivos e metas e avaliações contínuas e periódicas
da operação, entre as várias equipes distribuídas por região.

2
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No ano de 1988, ingressei, por meio de concurso público, na rede estadual de Sergipe, lecionando nas duas maiores escolas (em qualidade e em número de alunos), por vinte e dois anos. Pela ordem, por onze anos no tradicional
e centenário Colégio Estadual Atheneu Sergipense, do qual também fui aluno por
sete anos (da 5ª série ao 3º ano do 2º grau), e por outros onze anos no Colégio
Estadual Presidente Costa e Silva. Nessas duas escolas dei aulas de Matemática,
por alguns períodos, como complemento de carga horária, mas sempre atuei como docente de Física, inclusive em pseudo-laboratórios didáticos3. No Colégio
Costa e Silva, também fui coordenador dos laboratórios de Informática Educativa
(2003 a 2004), oportunidade em que pude exercitar com outros docentes um trabalho com características de multidisciplinaridade.
Durante esses anos de exercício nessa atividade complexa, que é a
docência, fui percebendo e constatando que a minha prática pedagógica se pautava pela organização de conteúdos de acordo com a sequência dos livros didáticos adotados, dos planos de ensino das escolas e em aulas expositivas, com raros momentos de trabalho em grupo, com o objetivo de possibilitar reflexões e
construção de conceitos. Observei, então, que nessa prática pedagógica, assim
como nas práticas dos demais colegas docentes, prevaleciam elementos da pedagogia tradicional.
Esse ensino tradicional está estruturado por meio de um
[...] método pedagógico, que é o método expositivo, que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão passando ainda,
cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais
de Herbart [...] o passo da preparação, o passo da apresentação,
da comparação e assimilação, da generalização e, por último, da
aplicação, [que] correspondem ao esquema do método científico
indutivo, tal como formulado por Bacon, método que podemos esquematizar em três momentos fundamentais: a observação, a generalização e a confirmação (SAVIANI, 1984, p.47-48).

Em que pesem os inúmeros esforços para superar essa prática pedagógica, que entendo ser limitada para a eficiência do processo de ensinoaprendizagem, reconheço que muitos elementos ainda se fazem presentes nas
3

Essa denominação se deve ao fato de existir um espaço físico com bancadas, infraestrutura de
ar comprimido e gás liquefeito de petróleo e umas poucas peças de estojos didáticos, o que obrigava os docentes a improvisar.
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atividades dos docentes do ensino médio e técnico, prevalecendo a transmissão
de conteúdos científicos sistematizados.
Apesar dessas constatações, sempre procurei manter uma postura crítico-reflexiva sobre a minha prática pedagógica, entendendo ser possível trabalhar numa perspectiva para além da tradicional.
As inquietações começaram a surgir quando passei a observar detalhadamente os resultados do desempenho dos meus alunos, em termos de aprendizagem, tomando como critério de observação a avaliação formal periódica.
Notei que, na maioria dos casos, os resultados oscilavam entre medianos e ruins
e, em raros momentos, na faixa entre bons e ótimos.
No entanto, entendia que era preciso fazer alguma coisa, cada vez que
os alunos questionavam sobre a utilidade dos conteúdos para suas vidas cotidianas e futuras profissões, e porque estudá-los numa determinada sequência.
Então, tomei a iniciativa de dar os primeiros passos no sentido de refletir sobre essa prática, estimulado que fui pelos questionamentos dos alunos, para
os quais não tinha respostas, e pelos seus desempenhos ruins na disciplina com
altos índices de reprovação, as dificuldades em aprender Física, entre outros. Por
outro lado, havia outro tipo de estímulo, relativo à pressão recebida dos setores
técnicos das escolas e dos pais dos alunos sobre a minha “didática de ensino”,
segundo a linguagem deles.
Estes estímulos cresciam na mesma proporção da minha participação
nas atividades do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Estadual do Estado de Sergipe (SINTESE), a partir do ano de 1990, em consequência de uma militância partidária anterior, e no movimento estudantil que foi iniciada ainda no período do curso secundário (em 1978) e continuada na graduação
(em 1983), como fundador do Centro Acadêmico Livre de Física da Universidade
Federal de Sergipe (UFS).
Nessa militância sindical, desempenhei algumas atividades que possibilitaram determinar formas de conduta em minha vida profissional. Dentre elas
destaco as atividades de membro eleito do conselho fiscal do sindicato, fundador,
redator e membro do conselho editorial do jornal do SINTESE, além de participar
da organização de congressos, encontros estaduais e nacionais. Essas atividades
contribuíram para desenvolver e solidificar concepções políticas, prática de elaboração de textos, bem como para ampliar as reflexões sobre educação. No entan22

to, elas não davam conta de responder, de forma mais efetiva, às minhas inquietações sobre as práticas pedagógicas.
Essa vivência também evidenciou mais inquietações e angústias e, ao
mesmo tempo, o desejo de buscar alternativas para superar a situação de baixo
desempenho escolar e a imagem histórica da Física, considerada pela maioria
dos estudantes, equipes técnicas pedagógicas e pais, como uma disciplina cujos
conceitos são muito difíceis de serem aprendidos.
Em meio a esse movimento, em 1992, ingressei, por meio de concurso
público de provas e títulos, na Escola Técnica Federal de Sergipe (ETF-SE), como docente de Física. Em 1994, fui eleito membro do Conselho Técnico Consultivo (CTC) para um mandato de quatro anos e também assumi a coordenadoria de
Ciências e Informática (COCI), que à época congregava as disciplinas de Física,
Biologia e Informática, no biênio 1994-1995.
A participação nesses dois espaços me oportunizou conhecer e acompanhar a política de ensino, ter acesso a relatórios oficiais e às normas legais da
ETFE-SE, como conselheiro do CTC e, como coordenador, acompanhar as ações
pedagógicas dos docentes das áreas envolvidas, frente ao Projeto Político Pedagógico (PPP), por meio de ações administrativas, inclusive no âmbito da logística.
É preciso observar um aspecto que influenciou no surgimento das inquietações sobre a prática pedagógica. Trata-se da formação específica para professor de Física. Comecei por reproduzir estratégias de ensino baseadas em disciplina rígida, silêncio durante a exposição dos temas nas aulas, foco somente no
conteúdo preconizado no planejamento, predominância da linguagem matemática
para o tratamento dos conceitos e avaliações individuais muito técnicas, longas e
difíceis.
Mesmo sem concordar com boa parte dessas estratégias, inicialmente
não vislumbrava alternativas. Entendia que, agindo dessa forma, poderia garantir
segurança sobre o conteúdo e o domínio das situações de relação professoraluno em sala de aula. Esse comportamento docente garantiu-me o status de professor “exigente”, “casquinha”, “linha dura” e “conservador”, não fugindo à melhor
tradição da maioria dos docentes de Física, mesmo sem desejar sê-lo.
Essa situação se configurou a partir de um conjunto de fatores, dentre
eles a hierarquia das disciplinas por nível de dificuldade ensejada no ambiente
escolar, até pelos próprios docentes, o método de ensino e a própria formação.
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Essa ação docente se propagou pelos anos seguintes, permanecendo no imaginário dos alunos, pois as minhas aulas expositivas eram estruturadas a partir de
registros feitos à época de estudante secundarista e da graduação, além de roteiro dos livros didáticos e da influência de professores na minha vida escolar que
tinham o perfil de intimidação e por isso eram “respeitados”, ou talvez, temidos.
Os livros didáticos adotados, na maioria dos casos, conformavam visões reducionistas dos grandes conceitos da área, a partir de análises superficiais
que não consideravam aspectos filosóficos, históricos e a evolução dos conceitos.
Os exercícios teóricos, na maioria dos casos, eram descontextualizados, priorizando a técnica de solução de problemas pela aplicação da linguagem matemática, a partir de uma sequência de conteúdos quase nunca questionada pelos professores e demais segmentos da escola.
Eu tinha a consciência de que a prática pedagógica apoiada nessas
bases limitava as possibilidades de contribuir para tornar o processo de aprendizagem dos alunos mais amplo e efetivo. Os resultados quantitativos do processo
de avaliação qualificavam a Física, ao lado da Matemática, como os “terrores” da
escola, em função do baixo rendimento e do alto índice de reprovação. Paradoxalmente, nunca tive problemas de relacionamento com os alunos. Aliás, sempre
fui muito solicitado por eles a participar de outras diversas atividades educativas
no espaço da escola, ou mesmo fora dela.
Mesmo assim, eu acreditei por um bom tempo no processo de avaliação como redentor das dificuldades. Processo que também enfrentei como aluno,
por meio de provas escritas periódicas, normalmente mensais. O diferencial é que
minhas avaliações se constituíam de um grande número de questões, entre 30 e
40, em forma de testes, e discursivas, no nível “elementar” da abordagem do conhecimento. Meu entendimento era que, estruturando a avaliação escrita dessa
forma, estaria ajudando os alunos em aspectos como concentração na realização
das provas – evitando a “cola” – garantindo suposto sucesso àqueles que se preparavam, portanto, a confirmação de um processo de aprendizagem melhor e
desvantagem para aqueles que não se preparavam. Conclusão: a avaliação tinha
um caráter punitivo.
Eu partia do pressuposto de que o processo de aprendizagem devia
tomar como referência a organização pessoal e a disciplina rígida, a partir de um
alto nível de exigência. Entretanto, isso serviu, em muitos momentos, para ampliar
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o fosso entre o ensinado e o aprendido que, com o passar do tempo, renderamme o apelido de “professor exagero” e, quanto ao tamanho das provas, de “Folha
de São Paulo”, em função da quantidade de laudas, geralmente entre 5 e 7.
Em que pese o processo de adaptação e apropriação da prática pedagógica tradicional, associado aos elementos constituidores da minha prática pedagógica nesses anos, ainda durante a graduação em Física, eu me posicionava
contrariamente às atitudes opressoras e à forma de organização das atividades
de ensino. Entretanto, variáveis como organização administrativa da escola, período letivo, formação de pré-requisitos, insegurança na condução do processo educativo, desarticulação dos segmentos escolares, entre outras, exigiam tomadas
de posições, muitas vezes contrárias às intenções, ocorrendo, na maioria das vezes, processos de adaptação ao contexto adverso e à burocracia escolar.
Com o passar do tempo, notei que estava sofrendo um processo gradativo de acomodação e apropriação dos elementos da prática pedagógica tradicional, na medida em que não vislumbrava alternativas para produzir modificações significativas na prática pedagógica e nem sabia como proceder.
Retomando o caso específico do CEFET-SE, atual Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IF-SE), identifiquei com mais nitidez que a maioria das inquietações estava relacionada à minha formação e à implementação das
políticas educacionais, dentre elas, reformas nos currículos que influenciavam
diretamente na carga horária, nos métodos de ensino e na elaboração das atividades pedagógicas, por série e por cursos, dentre outras.
Nesse sentido, identifico que o trabalho pedagógico, tanto nas outras
escolas em que lecionei quanto no CEFET-SE pode ser caracterizado por ter um
perfil de individualismo pedagógico, com poucas articulações entre os docentes e
com demais setores da escola. Assim, a necessidade de sistematizar as inquietações e transformá-las em questões de pesquisa foi gradativamente se configurando como uma possibilidade real.
Para encontrar respostas, fiz o curso de especialização em Educação
Tecnológica, no ano de 1994, no Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (CEFET-MG). Nesse curso, produzi algumas reflexões sobre o papel da Educação Profissional, seus limites e possibilidades, por meio de discussões específicas sobre a organização curricular dos cursos técnicos de Edificações e Estradas da ETF-SE e o ensino de Física. Esse exercício ajudou-me a dar
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os primeiros passos na direção da compreensão sobre as inquietações que sempre me acompanhavam.
A partir de então, a minha prática pedagógica começou a apresentar
mudanças, ainda que tímidas, mas significativas em relação ao conjunto de procedimentos anteriores como docente de Física no CEFET-SE. Nesse mesmo período, os docentes da área de Ciências da Natureza começaram um movimento
no sentido de efetuar um planejamento articulado das disciplinas por área, em
particular a Física, com o objetivo de evitar superposição de conteúdos e priorizar
a formação de conceitos.
Na esteira desses acontecimentos, em meados da década de 90 do
século passado, estava em curso um projeto político do governo Brasileiro de adequação e adaptação da Educação Profissional à nova organização do capital
no mundo e às políticas neoliberais.
Ao discordar da forma de encaminhamento das políticas educacionais
e engajado na militância política na seção local do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional (SINASEFE), entendi que era
preciso dar sequência à busca de respostas e alternativas a antigas e novas inquietações.
Nesse sentido, em 1995, ingressei no Mestrado em Tecnologia, com
ênfase em Educação Tecnológica, do Programa de Pós-graduação em Educação
e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca do Rio de Janeiro (CEFET-RJ). A dissertação defendida tratou da questão
do currículo do curso técnico de Eletrônica da ETF-SE, cuja centralidade estava
na discussão da ausência de conteúdos de Física Moderna nos programas de
Física, como pré-requisito das disciplinas do ciclo profissional do curso.
Nesse cenário, minha preocupação era compreender o papel da formação dos conceitos da Física e das Ciências da Natureza, no âmbito da Educação Profissional e sua importância para a construção dos currículos numa perspectiva de articulação das disciplinas na ETF-SE.
A minha visão e a da maioria dos docentes era de que a Física se caracterizava, nesse contexto, por ser uma disciplina com função de criar as bases
conceituais para instrumentalizar as atividades teóricas e práticas nas demais disciplinas dos cursos profissionalizantes. Essa constatação revela a nossa concepção da área de conhecimento, distante da formação de conceitos e da compreen26

são destes não apenas para a vivência profissional, mas também para a vida em
sociedade.
Em meio aos esforços para compreender as práticas desenvolvidas no
âmbito da Educação Profissional, enfrentei algumas mudanças curriculares, que
aconteceram na rede federal de ensino técnico, desde o meu ingresso na ETFSE, no início da década de 90.
A cada ajuste ou implementação de uma nova proposta, procurei produzir reflexões por meio de artigos e participações em eventos e identifiquei que
os problemas para desenvolver os currículos sempre eram os mesmos, isto é,
dificuldades para organizar os conteúdos, de acordo com os objetivos das propostas de reforma, de integração das disciplinas, de compreender como a Física poderia contribuir para formar conceitos e esclarecer os fenômenos do cotidiano e
do entendimento da área de Ciências da Natureza, entre outras.
Isso acontece porque cada disciplina trabalha isoladamente e, sobretudo, há falta de clareza quanto ao papel da Física para a formação profissional dos
estudantes, porque ela historicamente é entendida como mais importante para a
formação geral no ensino médio propedêutico e, não necessariamente, para a
formação dos técnicos, ainda que, nos discursos, houvesse a intenção de superar
essas dificuldades por meio de explicações, cujo pano de fundo era uma educação que fortalecesse a formação para o mundo do trabalho.
O caminho para o doutorado começou a ser construído a partir da experiência como docente no CEFET-RN, entre os anos de 2000 a 2002. Trabalhei
na Gerência de Tecnologia da Informática e Educacional da Telemática, onde exerci atividades como docente de Informática Básica, em cursos técnicos de várias áreas técnicas, Organização de Projetos de Conclusão do Módulo I, no curso
Técnico de Informática de Nível Médio, Elaboração e Orientação de Trabalho de
Conclusão de Curso, Supervisão de Estágio e vice-coordenador do Curso de
Tecnologia da Informação, no nível Tecnológico, além de membro do colegiado
de cursos superiores. Por um período de apenas quatro meses atuei como professor de Física.
Essa foi minha primeira experiência com projetos de ensino, numa
perspectiva de formação de Técnicos com um viés para atender a empregabilidade, numa estrutura curricular de módulos. Foi uma experiência rica, do ponto de
vista do exercício do trabalho coletivo, da troca de informações e articulação de
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conteúdos para formar competências que não se restringiram ao mundo do trabalho, ou seja, para além disso, buscou-se formular competências sociais. Nesse
sentido, o grupo de docentes de informática, ao tomar como referência o PPP da
Instituição, criou alternativas para a superação da formação de técnicos apenas
para atender as demandas do mercado de trabalho, embora essa fosse a tendência do currículo oficial.
Nessa experiência, um aspecto foi muito importante na constituição da
minha prática docente: os momentos de reflexão e elaboração das atividades pedagógicas do curso. Avaliado por todos como muito positivo, foi a exclusividade
do grupo de sete professores para a execução desse trabalho, utilizando como
base pedagógica os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, numa mesma área de conhecimento, na construção de habilidades e competências.
Por conta das dificuldades que tive nessa experiência, nos anos de
2000 e 2001 cursei três disciplinas, como aluno especial do Programa de PósGraduação em Educação da UFRN. As ementas tratavam de questões da Educação Profissional, de competências e habilidades e dos princípios pedagógicos nas
reformas educacionais, além das questões mais gerais da educação. Foi nesse
período que comecei a pensar na possibilidade de elaborar novas respostas para
as minhas inquietações epistemológicas por meio do doutoramento.
Entretanto, retornei ao CEFET-SE, em 2003, e encontrei em andamento, no nível de ensino médio concomitante ao técnico, a experiência com a metodologia de ensino por meio de projetos, utilizando como estratégia os Projetos
Integradores, consoante as reformas educacionais iniciadas em 1996, por ocasião
da promulgação da LBD.
No CEFET-SE, essa experiência aconteceu entre os anos de 2001 e
2003, no entanto, o processo preparatório iniciou-se no ano de 2000. Essa metodologia foi apresentada à comunidade como importante referência para encaminhar as reformas curriculares do Ensino Médio e Técnico, com influência direta
sobre as práticas pedagógicas. Havia a intenção de superar a fragmentação dos
conteúdos e de formar competências, não apenas para as demandas do mercado
de trabalho, como também competências sociais.
Ao participar, como professor de Física, do Projeto Integrador “Um Auto
de Natal em Sergipe D’El Rei”, com alunos dos primeiros anos de estudo do Ensino Médio concomitante ao técnico, encontrei dificuldades para elaborar atividades
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pedagógicas, pois não conseguia perceber os conteúdos da Física no Projeto.
Durante a experiência, e usando o critério de comparação com a participação na
experiência do CEFET-RN, identifiquei alguns problemas relacionados à construção do currículo, que em minha avaliação dificultavam a minha participação. Dentre eles destaco quatro:
1. O tema e os princípios do projeto integrador já estavam previamente elaborados e, em princípio, eu não conseguia perceber de que modo a Física, como
área de conhecimento, poderia contribuir com os conteúdos para o desenvolvimento das atividades relativas ao tema do projeto.
2. A partir de reflexões originadas nas muitas discussões das reuniões pedagógicas, identifiquei possibilidades dos conteúdos da Física se tornarem significativos para a formação de competências diante da temática do projeto. Entretanto, as dificuldades surgidas relacionavam-se aos conteúdos, pois os previstos
para os primeiros anos não eram os mesmos requeridos pelos temas e objetivos dos Projetos Integradores.
3. Os alunos cobravam ênfase no estudo de conteúdos relacionados ao processo
do vestibular seriado, que não eram, necessariamente, os mesmos exigidos
pelo tema do projeto.
4. Como articular os conteúdos de Física, propostos no programa da série, com
as disciplinas das demais áreas de conhecimento e a temática do projeto integrador.
As constatações desses problemas, em relação aos quais surgiram dificuldades, associadas a outros problemas de ordem pedagógica e administrativa
que deveriam ser enfrentados, do ponto de vista de mudanças mais gerais na Educação Profissional, transformaram-se em terreno fértil para formular as questões de pesquisa para o doutorado.
Nesse sentido, identifiquei que as minhas inquietações encontravam
ressonância no Grupo de Estudos de Práticas Educativas em Movimento
(GEPEM), que compõe a linha de Pesquisa "Estratégias do Pensamento e Produção do Conhecimento", do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN,
por suas linhas gerais de discussão: as “práticas educativas que envolvam a
construção coletiva do conhecimento, a utilização do diálogo como estratégia e da
transformação da consciência como meta” (GEPEM, 1996).
Além disso, o GEPEM
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[...] objetiva possibilitar a integração da produção de pesquisadores sobre práticas educacionais dinâmicas, criando elementos de mediação entre diferentes aportes teóricos necessários para tratá-las de forma multidimensional e que evidenciem o seu caráter de movimento. Aprofunda a "concepção problematizadora e orgânica do ensino" na sua dimensão interdisciplinar e de reorientação de práticas educativas. [...]. O grupo vem produzindo trabalhos sobre práticas
educativas, escolares e não escolares, em que se identificam processos de mudança permanente, e neste sentido,
podem ser chamadas de ‘em movimento’. Estas produções
dialogam com as idéias de Paulo Freire, usando-as como referência e agregando novos olhares (GEPEM, 1996).

Portanto, nesse meu processo de aproximação com o GEPEM formulei
quatro questões que representam a centralidade das minhas inquietações. Entendi que o grupo e sua produção me ajudariam a encontrar respostas e aproximações para as questões:
1) Até que ponto uma prática pedagógica desenvolvida por meio da estratégia
metodológica de Projetos Integradores é capaz de possibilitar mudanças significativas na prática dos docentes?
2) Experiências curriculares, desenvolvidas por meio de Projetos Integradores,
contribuem para o desenvolvimento de práticas curriculares diferenciadas das
práticas tradicionais em que predomina o ensino por transmissão de conteúdos fragmentados, descontextualizados, que não articula as formações geral e
para o trabalho com o campo profissional?
3) Quais os elementos que devem ser observados na prática docente, quando se
implementam propostas curriculares oriundas de normas que propõem mudanças estruturais para a Educação Profissional?
4) Como os conceitos de Física, que emergem no desenvolvimento de um Projeto Integrador, podem contribuir para que os sujeitos ampliem as possibilidades
de compreensão e explicação dos eventos do cotidiano?
Esses questionamentos só fazem sentido a partir de uma análise sobre
a prática pedagógica e alguns processos de organização do trabalho pedagógico
em uma escola cujo objetivo é a Educação Profissional e que apresenta muitos
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problemas na construção da sua própria identidade como instituição de formação
profissional, vindo a enfrentar sucessivas mudanças curriculares e de nome.
Portanto, isso acabou por se constituir em meu objeto de pesquisa que
culminou nesta tese. O objetivo foi analisar elementos que emergiram da prática
pedagógica docente a partir da organização do trabalho pedagógico, no desenvolvimento da experiência com a estratégia metodológica de Projetos Integradores, no Ensino Médio, em regime de concomitância com o Técnico, no CEFETSE, que são capazes de possibilitar um movimento de construção de outra prática
pedagógica para além da tradicional.
A investigação identificou elementos que possam se constituir como referência para a construção de outras metodologias, a partir da prática de ensino,
de modo a servir de parâmetro para a Educação Profissional, em qualquer situação de ensino. Nesse sentido, a pesquisa verificou a existência de elementos “novos” da estratégia metodológica que foram apropriados pelos docentes em suas
práticas pedagógicas, para além da prática tradicional.
Para atingir esse objetivo de pesquisa, foi preciso:
• analisar as diferenças e semelhanças, conflitos e antagonismos entre o discurso oficial da Educação Profissional e o desenvolvimento da prática docente;
• identificar, nas práticas pedagógicas com os Projetos Integradores, a existência
de elementos que as diferenciam das práticas tradicionais;
• identificar o que os professores elegeram como mais significativo para a formação dos sujeitos nessa experiência;
• identificar relações estabelecidas entre as diferentes áreas de conhecimento no
desenvolvimento dos currículos, na perspectiva dos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização.

Os caminhos da pesquisa
Para dar conta dos objetivos, realizou-se a pesquisa empírica, entre os
anos de 2006 e 2008, na Unidade Sede do CEFET-SE, onde foram desenvolvidos
os Projetos Integradores, por meio de levantamento e análise de documentos oficiais, desde a legislação, passando por projetos elaborados, relatórios institucio31

nais, alguns esboços de documentos que registram momentos da experiência, de
entrevistas abertas4 e semiestruturadas5 e de conversas informais.
Para realizar a leitura dos documentos e práticas pedagógicas desenvolvidas nos Projetos Integradores, tomei como referência metodológica a pesquisa de abordagem qualitativa, elegendo elementos que possibilitaram observar o
movimento das práticas pedagógicas de modo relacional, como os objetivos e
métodos do trabalho pedagógico e a relação entre conteúdo e avaliação dos Projetos Integradores.
Os objetivos e métodos estão presentes, tanto nas intenções contidas
na legislação relacionadas às ações pedagógicas, quanto nos próprios projetos e
na materialização das práticas. Buscar essa relação entre intenções e materialização permitiu entender o desenvolvimento das ações dos Projetos Integradores
e as totalizações produzidas.
A relação entre conteúdo e avaliação possibilitou efetuar a análise do
movimento ocorrido entre o pensado e o realizado, do ponto de vista da ação
concreta dos docentes e discentes. Portanto, os Projetos Integradores são a parte
e o todo do nosso estudo.
O universo de professores do Ensino Médio concomitante ao Técnico
do CEFET-SE é constituído de 30 professores, distribuídos pelos três anos de
ensino, dos quatro do curso técnico e pelas três áreas de conhecimento: Ciências
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT), Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (LCT) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT). Em cada
um dos projetos analisados, de acordo com os dados dos Relatórios de Gestão e
Prestação de Contas, a distribuição do quantitativo de docentes foi a mesma para
os três projetos – 16 docentes – e a maioria destes participou dos três projetos

4

Compreendo a entrevista aberta como uma técnica de abordagem empírica, que explora em
conversa aberta questões não programadas, porém direcionadas para o tema da investigação,
com o mínimo de interrupção do pesquisador, exceto, quando se fizer necessário, formular questões que objetivem redirecionar o entrevistado para o tema da entrevista.
5
Considero a entrevista semiestruturada como uma técnica de abordagem empírica, que parte de
um elenco de questões abertas, elaboradas a partir de um roteiro previamente estudado e elaborado com base em informações de fontes documentais, encontros informais prévios com os sujeitos da pesquisa, das entrevistas abertas e da própria experiência vivenciada. Pesquisador e entrevistados têm a liberdade de acrescentar questões não previstas no elenco previamente elaborado,
durante o processo de aplicação do questionário/entrevista, desde que dentro de parâmetros controlados, para que não ocorra dispersão ou falseamento das idéias contidas nas respostas, em
relação aos objetivos e conteúdo da pesquisa.
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analisados, com pequenas variações (substituições) entre os professores de algumas disciplinas.
Assim, o universo de pesquisa foi constituído de 17 (dezessete) sujeitos (dezesseis docentes e um pedagogo). Realizamos as entrevistas semiestruturadas com 7 (sete) docentes e uma entrevista aberta com o pedagogo6 que acompanhou os três projetos, correspondendo a uma amostra de 47% do universo
de pesquisa.
O quadro a seguir mostra a distribuição de docentes entrevistados por
área de conhecimento e de qual Projeto Integrador participou. Ressalvamos que,
apesar das autorizações, foi preferível preservar a identidade dos docentes e do
pedagogo, entrevistados. Por outro lado, sempre que foram citados nomes de
outros colegas nas falas dos entrevistados, trocamos também por nomes fictícios,
destacando-os com negrito em meio às falas.
Quadro I-1 - ENTREVISTADOS
INDIVÍDUOS

ÁREA

FUNÇÃO NO PROJETO INTEGRADOR

PARTICIPAÇÃO

Docente 1

CNMT

Docente

1º Projeto Integrador

Docente 2

CNMT

Docente e Gerente de Ensino

1º Projeto Integrador

Docente 3

CNMT

Docente

1º Projeto Integrador

Docente 4

CNMT

Docente

2º Projeto Integrador

Docente 5

LCT

Docente e Direção de Ensino

1º e 2º PI

Docente 6

CHT

Docente

1º Projeto Integrador

Docente 7

LCT

Docente, Gerência de Ensino e Coordenação do GT

1º, 2º e 3º PI

Pedagogo

Técnica

Coordenação Pedagógica e Coordenação do GT

1º, 2º e 3º PI

Há um interesse especial sobre as práticas dos docentes da área de
ensino Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT), pois existiram dificuldades, principalmente na elaboração de atividades, e o processo de
superação constituiu-se em um dos desafios do trabalho. Nesse sentido, do total
de 7 (sete) docente entrevistados, 4 (quatro) são da área de CNMT, sendo 2
(dois) de Matemática e 2 (dois) de Física, perfazendo 57 % do total da amostra,
qualificando-a frente ao interesse da pesquisa.

6

Em conformidade com o plano de cargos e carreira do Sistema Federal de Educação Profissional, o Pedagogo é qualificado como um especialista técnico e não como um docente.
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Quanto ao pedagogo, foi realizada uma entrevista aberta em um momento anterior às demais entrevistas semiestruturadas. A conversa teve como
parâmetro o tema “avaliação da experiência” e o entrevistado concentrou sua fala
nos resultados das ações oriundas do desenvolvimento dos Projetos Integradores. Essa entrevista foi decisiva para definir os temas de abordagem (blocos temáticos) do roteiro das entrevistas com os demais docentes.
A técnica de investigação por meio de entrevistas semiestruturadas
pressupõe um conhecimento prévio de aspectos da pesquisa a serem explorados,
de maneira a permitir que no momento de análise das respostas possam ser identificados e interpretados elementos significativos da experiência que sustentem ou
refutem as hipóteses levantadas na pesquisa.
Por isso, ao organizarmos os blocos de questões para a realização das
entrevistas, houve a preocupação de já terem se passado pelo menos quatro anos da realização da experiência. Nesse sentido, a opção foi de insistir em alguns
pontos, com perguntas que, apesar de formuladas de maneiras diferentes, guardaram o mesmo sentido e intencionalidade de outras para que fosse possível reconstituir a experiência, sobretudo porque há poucos registros escritos.
Assim, para direcionar as abordagens aos docentes, foi estruturado um
roteiro de entrevista baseado em quatro grandes blocos sobre aspectos significativos da experiência frente aos objetivos de pesquisa. Esses blocos, com exceção
do primeiro, estão divididos em seções, que objetivam explorar como aconteceu o
processo de implantação e desenvolvimento dos Projetos Integradores.
O quadro a seguir mostra como ficou organizado o roteiro das entrevistas semiestruturadas.
Quadro I-2 - ETAPAS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS INTEGRADORES
IMPLANTAÇÃO DOS
PROJETOS INTEGRADORES
Conhecendo a estratégia metodológica: adesões, resistências
e dificuldades

CONCEPÇÕES SOBRE OS
PROJETOS
INTEGRADORES

PARTICIPAÇÃO
DOS SUJEITOS

AVALIAÇÃO DA
EXPERIÊNCIA

Capacitação para trabalhar
com Projetos Integradores

Engajamento dos
docentes

Mudanças da prática

Concepções no processo de
elaboração dos Projetos Integradores
Interdisciplinaridade e contextualização nos PI.
Atividades pedagógicas: elaboração e execução

A participação
individual e coletiva
O trabalho coletivo

Identificando novidades
Pontos positivos
da experiência
Pontos negativos
da experiência
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A idéia era estabelecer, nesses blocos, uma lógica que se aproxima da
sequência de acontecimentos na realização da experiência, apesar de ter havido,
nos momentos de reflexão, o retorno a etapas anteriores, que caracterizam a dinâmica de um processo dessa natureza.

A Construção
Aconteceram muitas dificuldades para chegar a esse primeiro resultado
da tese com as respostas possíveis em um processo caracterizado pelo inacabamento. Dentre todas, as maiores dificuldades foram reunir registros da experiência e principalmente entrevistar os docentes, que durante muito tempo recusaramse a dar os seus depoimentos. Na ausência de registros, as falas dos que participaram da experiência ganham mais importância para as investigações, pois possibilitaram reconstituir passagens da experiência que não se encontram nos poucos registros encontrados.
A tese está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo discute
o cenário das reformas educacionais, com o foco voltado para a Educação Profissional. Utilizamos como base de discussão as normas legais vigentes e revogadas, identificando nelas concepções e intencionalidades para a Educação Profissional, as consequências no âmbito das ETFs, EAFs e CEFETs.
Buscamos apoiar as análises a partir das interpretações teóricas de
Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, Marise Ramos, Acácia Kuenzer, Dante Moura, que ajudaram a fazer a interlocução, nas reflexões, principalmente sobre as
concepções de Educação para o Trabalho, trazidas pelo Decreto nº 2.208/97 e a
sua relação com a LDB, que apontam para uma formação profissional para a empregabilidade. Esses autores estruturam suas produções colocando o trabalho
como princípio educativo, discutindo aspectos do financiamento, formação de
competências e a necessidade das reformas.
Após a construção do cenário político e jurídico-institucional das reformas educacionais, o segundo capítulo traz uma reflexão sobre os pressupostos e
intenções da pedagogia de projetos. Iniciamos pela identificação do método de
projetos a partir dos seus fundamentos no Movimento Escola Nova, trazendo as
idéias de John Dewey e William Kilpatrick (1976), cujos preceitos dizem respeito a
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mudar a prática pedagógica da transmissão de conteúdos para atividades em projetos, tendo como fundamento a mudança da atitude do aluno, que deixa de ser
passiva e torna-se ativa.
Nesse sentido, buscamos aproximações com a superação da “educação bancária”, discutida por Paulo Freire (2004, 2005), e sua concepção de educação libertadora e emancipatória, na perspectiva da construção do conhecimento. Buscamos em Dermeval Savianni (1984) a análise do processo de transição
da pedagogia tradicional para a Escola Nova e os contrapontos com os aspectos
epistemológicos das concepções das práticas pedagógicas propostas por Dewey
e Kilpatric e por Freire. Trazemos, como uma decorrência da Escola Nova, o Grupo de Barcelona cujo representante é Fernando Hernández (1998), que propõe a
prática de ensino por projetos de trabalho, concepção muito próxima da experiência do CEFET-SE. Essas formulações são compiladas na análise dos princípios
para a pedagogia de projetos sistematizados por, Demétrio Delizoicov, José André Angotti e Marta Pernambuco (2002) e complementados pela sistematização
de objetivos trazidos por Kátia Freitas (2003).
A segunda parte do capítulo traz a análise do momento em que houve
apresentação das reformas educacionais aos docentes do CEFET-SE, especificamente, dos projetos integradores. Trazemos as falas dos docentes sobre o processo de apresentação e implantação dos projetos integradores, dialogando com
as bases teóricas da primeira parte do capítulo e revelando a importância dos
momentos formativos.
A culminância se dá com análise da compilação dos principais elementos dos três projetos integradores analisados e a identificação com as falas dos
docentes e o perfil de projetos de trabalhos diante dos princípios listados por Delizoicov; Angotti e Pernambuco (2002).
O terceiro capítulo traz a temática central da tese, os Projetos Integradores em movimento, ao resgatar as falas dos docentes sobre a experiência, analisando-as sobre os elementos do Quadro I-2 – de etapas do processo de implantação e desenvolvimento dos projetos integradores. As reflexões são feitas tomando como base a concepção do aprender e ensinar e os princípios filosóficos,
como os definidos por Paulo Freire (2004, 2005) e Mário Sérgio Cortella (2006).
Identificamos a relação entre intenção e realização, utilizando como elemento de discussão os princípios pedagógicos estruturantes do currículo e dos
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Projetos Integradores: a interdisciplinaridade e a contextualização. Estes princípios são discutidos com base nas concepções, por um lado, de Hilton Japiassu
(1976) e Ivani Fazenda (2002), que levantam obstáculos para efetivação dessa
prática e, por outro, de Gaudêncio Frigotto (2008), Ari Jantsch e Lucídio Bianchetti
(2008), que defendem ser esta uma abordagem marxista dialética e, portanto,
histórica e importante na construção do sujeito.
O capítulo traz ainda uma discussão sobre as avaliações dos momentos de participação e da construção coletiva das atividades pedagógicas, discutindo esse movimento baseado nas idéias de Bordenave (1983).
Finalizamos o capítulo levantando os pontos positivos e os negativos
da experiência, buscando evidenciar os elementos dessa prática pedagógica que
a diferenciam da prática tradicional.
O quarto capítulo traz uma articulação das principais idéias e reflexões
dos capítulos 1, 2 e 3, evidenciando os elementos identificados e que foram apropriados pelos docentes, no sentido de formular práticas pedagógicas diferentes
das tradicionais, pela via dos Projetos Integradores, apontando para outras inquietações que se transformarão nas próximas questões de pesquisa.
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O CENÁRIO DAS REFORMAS
EDUCACIONAIS

Alunos na feira livre de Brejo Grande-SE

“Quem não vê bem uma palavra, não
pode ver bem uma alma”
Fernando Pessoa

N

os anos 1980 e 1990, ocorreram, no Brasil, intensos processos de discussões e transformações políticas, sociais
e econômicas, iniciadas com a reabertura política e o re-

torno das lutas por direitos sociais. A Constituição promulgada em 1988 contribuiu
com uma nova base jurídico-constitucional que possibilitou ao estado brasileiro
reconhecer que a sociedade como um todo aprendeu a organizar e a reivindicar
seus direitos de cidadania7, ainda que não se tenha chegado a ações efetivas correspondentes ao desejado pelos representantes da sociedade, tais como a universalização do acesso à educação, a melhoria da escola pública, dentre outros.
Foi nesse contexto que, em 20 de dezembro 1996, a Lei n° 9394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi publicada, instituindo os marcos
regulatórios gerais para o funcionamento dos Sistemas de Ensino no Brasil, e em
particular, o Sistema Nacional de Educação Tecnológica (SNET)8, formado por
escolas da Rede Federal de Educação Profissional - Escolas Técnicas Federais,
Escolas Agrotécnicas Federais e Centros Federais de Educação Tecnológica. O
sistema também contempla Escolas Técnicas Estaduais e, em alguns casos, Escolas Técnicas Municipais.
Esse processo de transformações e mudanças na educação corresponde à redefinição dos modelos de acumulação do capital, do processo de globalização da economia e sua relação como o trabalho, o que implica em políticas
de estado modernizadoras, enfatizando a educação como setor prioritário.
Por isso a Educação, no Brasil, que em períodos da sua história recente, conforme destaca Oliveira (2003, p.16), apoiava-se em conceitos como “democratização, participação, igualdade e solidariedade que direcionavam os discursos educacionais”, nos anos de 1990 passou a enfatizar conceitos “senão de
origem mercantil, como rentabilidade, competitividade, produto, cliente etc., pelo

7

Entende-se por cidadania a concepção desenvolvida por Maria da Gloria Gohn (2001) como a
luta oriunda dos interesses de coletividade de diversas naturezas desencadeados após a ditadura
militar, a exemplo de grupos de mulheres que lutam por creche, moradores pobres que lutam pelo
acesso à moradia, entre outros. Para ela a educação ocupa lugar central na acepção coletiva da
cidadania. Porque ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um movimento educativo. Esta cidadania é constituidora de novos sujeitos históricos que não se constroem por decretos ou intervenções externas, mas no interior das práticas sociais como fruto do acúmulo das experiências.
8
Instituído pela Lei n°8.948 de 08 de dezembro de 1994, no governo Itamar Franco. Atualmente é
comum chamar de Sistema de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT).
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menos, desprovidos de sentidos políticos emancipatórios que até então predominavam nas discussões sobre a problemática educacional brasileira.”
Nessa mesma linha argumentativa, Ramos (2002, p.402) afirma que,
no caso do Brasil, “as reformulações teóricas e socioempíricas referidas a essas
tendências, incidem mais fortemente na política de Educação Profissional a partir
dos anos de 1990”, por meio de um “corpo jurídico institucional”9. Todavia, esse
“corpo jurídico institucional” e suas consequentes ações para implantação das
reformas da Educação Profissional, iniciam-se concretamente no ano de 1996,
com a promulgação da LDB, como já anunciamos, e, em 1997, com a publicação
do decreto n° 2208/97, associado a outros decretos, resoluções, pareceres, ampliações de espaços físicos, construção de novas unidades, entre outros.
Entretanto, é preciso destacar que tais ações vinham sendo gestadas
em momentos anteriores aos das publicações dessas bases legais, em função
das articulações efetuadas pelo governo brasileiro com organismos internacionais, a exemplo da UNESCO, por meio do Relatório Dellors (1995), Banco Mundial, por meio do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento
(BIRD) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através de financiamento. A finalidade era subsidiar ações de naturezas política e econômica para
elaborar e adequar nossas políticas de educação profissional às exigências dos
países centrais do capitalismo, por meio de fomento a programas educacionais de
naturezas diversas.
Estudiosos vêm se dedicando às análises dos processos de mudanças
no âmbito da Educação Profissional, com ênfase nos anos de 1990 e 2000, a partir da crítica da economia política. Dentre eles, destacamos Oliveira (2003), Ciavatta (2004, 2005), Frigotto (2001, 2004, 2005), Kuenzer (2006), Ramos (2002,
2005) e Moura (2005, 2007).

Para esses pesquisadores, o processo de transformações econômicas
ocorridas nos anos 1990 contribuiu para consolidação de medidas econômicas e
políticas neoliberais que implementaram ações de enxugamento (diminuição) do
Estado Brasileiro, dentre elas, o processo das privatizações, ao mesmo tempo
que fomentaram a ampliação e fortalecimento do terceiro setor. Nesse caso, havia
uma demanda de crescimento do mercado e a necessidade de formação de pro9

A autora entende por “corpo jurídico institucional” o conjunto de normas legais e as instituições
educacionais cuja função social é regular a relação entre Estado e sociedade.
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fissionais qualificados a partir de critérios de qualidade que exigia uma proposta
de Educação Profissional, em consonância com os interesses empresariais, restringindo o trabalho à dimensão econômica, isto é, formar mão-de-obra para assumir ocupações especializadas do mercado relativas à empregabilidade.
Contrário a essa proposta de Educação Profissional, Frigotto (2005)
defende, a partir de uma concepção ontológica ou, como ele denomina, ontocriativa, o trabalho como importante para a existência humana e não restrito apenas à
possibilidade de emprego, pois os homens sempre necessitaram produzir elementos necessários a sua vida biológica, cultural, simbólica, lúdica, afetiva e estética.
Para ele, o trabalho tem uma centralidade que é a práxis. Por meio da práxis é
possível criar e recriar o trabalho, não apenas na dimensão econômica, mas também nas dimensões da cultura, da linguagem e dos símbolos, em resposta às
múltiplas e históricas necessidades humanas.
É a partir desta concepção que Frigotto afirma que a educação deve
respeitar o trabalho como um princípio educativo ou formativo, pois ele se constitui como um direito e um dever para garantir a própria vida em toda a sua multiplicidade e historicidade. Esse é um forte argumento em sua análise para discutir a
Educação Profissional como uma educação de direito universal e uma formação
em que o trabalhador crie condições de lutar pela sua liberdade.
A crítica de Frigotto se remete tanto a uma concepção de Educação
Profissional no sentido político, quanto às propostas de Educação Básica engendradas nas diversas políticas governamentais. Para ele, a principal questão para
uma nova política educacional, relacionada ao “ensino médio integrado” é compreender quais as exigências desse nível de ensino para que ele possa se constituir numa alternativa de mediação profícua e capaz de possibilitar:
(...) um projeto de desenvolvimento com justiça social e efetiva igualdade, e consequentemente uma democracia e cidadania
substantivas, de forma que, ao mesmo tempo, responda aos imperativos das novas bases técnicas da produção, preparando para
o trabalho complexo (FRIGOTTO, 2005, p.74)

O autor defende, ainda, que a expectativa da sociedade é de poder avançar na direção de uma “educação básica (fundamental e média) unitária, politécnica e, portanto, não dualista, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e
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trabalho como direito de todos e condição da cidadania e da democracia efetivas”,
(Idem, p.74).
Dessa forma, Frigotto (2005) reafirma a concepção ontológica ou ontocriativa de educação, quando defende que não haja dualidade entre o ensino propedêutico e o ensino para o trabalho. Essa práxis é mediada no sentido de viabilizar o cumprimento dos imperativos de justiça social e de acompanhamento das
transformações científicas e tecnológicas do mundo do trabalho, contrapondo-se
à redução do trabalho a uma relação linear, apenas com o mercado.
Para ele, a explicação está em tomar o trabalho como princípio educativo por compreender que o ensino médio politécnico ou tecnológico, bastante
debatido na década de 1980, trabalha na perspectiva de desenvolver os fundamentos dos vários campos científicos. Essa concepção de ensino permite aos
discentes adquirirem capacidades de análises, não somente sobre processos técnicos relacionados ao sistema produtivo, como também sobre as relações sociais
que “regulam a quem e a quantos se destina a riqueza produzida” (FRIGOTTO,
2005, p.74).
Assim, Frigotto recorre a Gramsci para afirmar que um ensino politécnico deve preconizar uma formação humana capaz de romper “com as dicotomias
geral e específico, político e técnico ou educação básica e técnica, heranças de
uma concepção fragmentária e positivista da realidade humana” (FRIGOTTO,
2005, p.74).
Portanto, a centralidade da análise de Frigotto é que o ensino médio,
como etapa final da educação básica, não pode estar dissociado da formação
profissional. Sua perspectiva é de uma educação politécnica ou tecnológica como
uma concepção antagônica à preconizada no Decreto nº 2208/97 que reduz a
formação para o trabalho ao atendimento das necessidades do mercado.
Uma análise crítica que é recorrente na literatura, quando se trata de
Educação Profissional, é a discussão sobre a formação a partir dos conceitos de
qualificação10 e competência.
10

A idéia de qualificação está associada à Educação Profissional que vem sendo desenvolvida em
diversos países. Segundo Ramos (2002), havia pelo menos uma década de discussões, ações,
análises e avaliações de reformas educacionais, em países centrais do capitalismo, a exemplo da
Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos, que vinham trabalhando na perspectiva de transformações em seus sistemas de Educação, com foco na Educação Profissional, impulsionados
pela reorganização das relações de trabalho, com a finalidade de atender a demanda dos novos
empregos, ocupações e profissões técnicas surgidas nesse processo.

42

O redimensionamento pelo qual passa o conceito de qualificação profissional diz respeito ao acesso ao emprego, à classificação e à remuneração.
Isso tem um significado não só técnico, mas também político, já que as reformas
deveriam estar associadas aos processos de mudanças da economia e à crise do
emprego, criando-se a necessidade de novos códigos que aproximassem a educação das tendências produtivistas.
Ciavatta, Frigotto, e Ramos (2005), ao desenvolverem os estudos sobre o Decreto nº 2208/97, fazem uma crítica ao que está sustentado no dualismo
da formação profissional para fins de emprego, cujas competências passam a ter
um papel preponderante no ideário pedagógico. Nesse sentido, afirmam que o
Decreto
[...] restabelece o dualismo, ainda que, em outros termos, da educação dos anos, e assume o ideário pedagógico do capital ou do
mercado – pedagogia das competências para a empregabilidade –
com base nas Diretrizes e Parâmetros Nacionais Curriculares
[DCNs e PCNs] (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.13)

Ao inspirar-se nestes princípios, as DCNs propõem outro olhar sobre o
planejamento do espaço e do tempo escolar, de modo a promover uma ampliação
nas possibilidades de aprendizagem e de construção do conhecimento dos sujeitos. No entanto, Ciavatta (2005, p.84) salienta que “as leis são elaboradas como
novos discursos que devem impulsionar a sociedade em determinada direção,
mas podem ser entendidas de diversas formas.” Isso nos leva a compreender que
todo processo de elaboração de leis passa por profundos conflitos entre os diversos interesses e, na prática, também se realizam de diferentes formas.
Ramos (2002) afirma que a expectativa das reformas nos diferentes
países, inclusive no Brasil, era, por um lado, proporcionar aos jovens passagens
menos traumáticas para o mundo do trabalho e, juntamente com os adultos, construir alternativas que supostamente minimizariam o risco da exclusão social. A
qualificação profissional, portanto, deveria se desenvolver a partir de competências associadas às noções de empregabilidade e de laboralidade.
A autora busca os conceitos desenvolvidos por Schwartz, quando ele
publicou, em 1995, que a qualificação tem três dimensões, a conceitual, a social e
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a experimental, para destacar que nesse contexto de mudanças, a qualificação da
formação do trabalhador é tensionada pela noção de competência, estreitamente
relacionada a essas dimensões. No entanto, ela entende que, nessa perspectiva,
a dimensão experimental se sobressai em detrimento das demais, que são enfraquecidas. A autora justifica o argumento em duas frentes:
A primeira porque os saberes tácitos e sociais adquirem relevância diante dos saberes formais, cuja posse era normalmente atestada por diplomas. A segunda porque, em face da crise do emprego e da valorização de potencialidades individuais, as negociações coletivas antes realizadas por categoria de trabalhadores
passam a se basear em normas e regras que, mesmo pactuadas
coletivamente, aplicam-se individualmente (RAMOS, 2002, p.402)

Assim, para Ramos, a competência, pela sua origem conceitual na psicologia, tende a valorizar, na formação profissional, atributos subjetivos que podem ser mobilizados em torno das capacidades cognitivas, socioafetivas e psicomotoras, fazendo com que a prática, o saber fazer, prevaleça no processo de
formação.
Ao mesmo tempo, a idéia de competência traz implicações no âmbito
da formação profissional e das relações de trabalho, porque, em face da crise do
emprego e da valorização de potencialidades individuais (dimensão experimental
da competência), o que antes era negociado coletivamente para o conjunto dos
trabalhadores passa a ser usufruído individualmente, embora, na aparência, a
negociação ainda seja coletiva. Para Ramos (2002), isso enfraquece a própria
organização dos trabalhadores.
O antagonismo entre as potencialidades individual e coletiva, relacionadas à formação de competências para o trabalhador, encontra ressonância no
decreto nº 2208/97, que preconiza a dualidade dos regimes de Ensino Médio e
Técnico e, portanto, uma concepção de Educação Profissional que vincula linearmente o trabalho às regras de comportamento do mercado, desconsiderando
suas outras dimensões formativas. Assim sendo, acentuam-se as dicotomias geral e específico, político e técnico ou educação básica e técnica, às quais se referiu Frigotto (2005).
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Nesse sentido, Moura (2005) destaca que:
Durante sua vigência, esse instrumento legal sofreu grande resistência e críticas provenientes dos mais variados setores, como os
sindicatos de docentes e técnico-administrativos vinculados à [Educação profissional] EP, da comunidade científica, principalmente dos setores que atuam na esfera da educação e trabalho, dos
docentes da rede federal de educação tecnológica e, ainda, de
parcela significativa dos dirigentes dessa mesma rede. A união
dessas forças, durante o atual governo, se consolidou no sentido
de promover mudanças na EP, dentre as quais, a [...] revogação
do Decreto nº 2.208/97, materializada na edição do Decreto nº
5.154/2004 (MOURA, 2005, p.60)

As mudanças na Educação Profissional, ocorridas a partir do Decreto
nº 2.208/97, estavam sob a coordenação do Ministério da Educação e do Despor-

to11 (MEC) e foram complementadas, no âmbito da Qualificação e Requalificação
Profissional, com as ações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (2003;
2003a). Cabe ressaltar que uma das formas de entendimento da relação interministerial, que ocorria não somente com o MTE, mas também com os demais ministérios, tem, em parte, sua origem na necessidade de financiamento que exigia
a criação de um Fundo Nacional para a Educação Profissional.
No entanto, enquanto não se criou o Fundo, o governo brasileiro lançou
mão de recursos de outros ministérios e de recursos suplementares junto a organismos internacionais a exemplo do BID. Este último exigia que houvesse uma
separação formal dos currículos da Educação Profissional do Ensino Médio.
(MOURA, 2005; GRABOWSKI e RIBEIRO, s/d).
Nesse contexto, surge o Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, fruto do “Acordo de Empréstimo nº 1.052/0C-BR”, assinado entre o Ministério da Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), com vigência até 2002, posteriormente renovada até novembro de 2006,
sendo incorporado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE)12.

11

Nesse período, o Ministério acumulava a pasta do Desporto, que foi posteriormente desmembrada, constituindo-se no Ministério dos Esportes.
12
O PROEP contou com recursos da ordem de US$ 400 milhões, dos quais 50% provenientes do
financiamento do BID e 50% de contrapartida brasileira, formada, em proporções iguais, pelo MEC
e MTE, por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador [FAT]. (FNDE, 2007).
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Moura (2007) analisa o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) e destaca a relação deste com a política neoliberal, que apontava
para a privatização da educação.
Apesar da crítica radical que merece essa fúria privatizante que
transferiu grande parte do patrimônio público nacional à iniciativa
privada a baixos custos, é necessário reconhecer que a reforma
da EP e o PROEP foram extremamente coerentes com a lógica
neoliberal que os patrocinou, de forma que ao serem analisados a
partir dessa perspectiva, aparecem como muito “eficientes”.
Existem vários aspectos que demonstram essa “eficiência”. [...]
destacados [...] dois deles. O primeiro está relacionado com a lógica da relação entre o PROEP e a Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica. Assim, a função do PROEP era reestruturar a Rede desde o ponto de vista de suas ofertas educacionais, da gestão e das relações empresariais e comunitárias na
perspectiva de torná-la competitiva no mercado educacional e,
dessa forma, caminhar na direção do aumento da capacidade de
autofinacimento. Assim, o Estado gradativamente se eximiria do
seu financiamento (MOURA, 2007, p.17)

Podemos notar, a partir da análise de Moura que, além dos aspectos
políticos e econômicos, a abrangência do PROEP se dá também em torno de aspectos técnico-pedagógicos, como flexibilização curricular e reestruturação da
gestão escolar, com o objetivo de proporcionar as condições iniciais para construção da autonomia e flexibilidade financeiras, relacionadas às possibilidades de
captação de recursos, por meio de parcerias, que garantissem a expansão do
ensino profissionalizante pela ampliação da rede de Educação Profissional.
As ações do PROEP (FNDE, 2007) tinham como objetivos centrais: 1)
ampliar e diversificar a oferta de cursos, nos níveis básico, técnico e tecnológico;
2) a separação formal entre a Educação Profissional de nível Técnico e o Ensino
nível de Médio; 3) desenvolver estudos de mercado, visando a elaborar currículos
para os cursos técnicos articulados com as demandas do mundo do trabalho,
considerando os avanços tecnológicos; 4) organizar os currículos dos cursos técnicos por módulos13; 5) acompanhar o desempenho dos formandos e egressos no
13

A caracterização de currículo por módulos de ensino foi feita no Artigo 8° do Decreto n° 2208/97.
Enfatiza que o currículo organizado por módulos corresponde, para cada módulo, a um conjunto
de disciplinas articuladas por área de conhecimento específico, com caráter de terminalidade,
podendo o aluno ser certificado parcialmente para uma habilitação ao final de cada módulo. Previa-se também a flexibilização da formação, pois os módulos poderiam ser cursados em instituições
diferentes, e o estabelecimento que fizesse a certificação do último módulo do curso se incumbiria
da expedição do diploma de Técnico de Nível Médio.
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mercado de trabalho, como fonte de informação para novas reorganizações curriculares; 6) reconhecer e certificar competências adquiridas dentro e fora do ambiente escolar; 7) criar um modelo de gestão institucional, capaz de facilitar o gerenciamento das ações da reforma.
Para lograr êxito na concretização desses objetivos era necessário utilizar como estratégias a ampliação e diversificação da oferta de vagas; adequação de currículos e cursos, em funcionamento, às necessidades do mundo do
trabalho; qualificação, reciclagem e reprofissionalização de trabalhadores, em atividade ou não, independente do nível de escolaridade e da formação, bem como
de habilitar jovens e adultos nos níveis médio, técnico e tecnológico.
Podemos constatar como as ações são articuladas no sentido de garantir a separação entre o Ensino de Nível Médio e o Ensino Técnico por meio das
ações pedagógicas, formação de competências, qualificação e requalificação, na
dimensão experimental (prática), conforme analisou Frigotto (2005), associadas
aos processos de mudanças da economia e à crise do emprego, de maneira a
aproximar a educação das tendências produtivistas.
No âmbito do currículo, a separação entre Ensino Técnico e Ensino
Médio nas ETFs e CEFETs se materializa por meio da redução ou extinção das
funções e atividades de ensino para os docentes das áreas consideradas de cultura geral e formação de base científica, como Física, Matemática, Biologia, Geografia, História, entre outras.
À luz da legislação, estas bases científicas sistematizadas poderiam
ser adquiridas em regime de concomitância ao curso técnico, em outras instituições de ensino médio. No caso dos cursos técnicos sequenciais ao ensino médio,
supunha-se que essas bases já estariam formadas, também, em outras instituições.
Todavia, os docentes das disciplinas da área de Linguagem Códigos e
suas Tecnologias poderiam ser aproveitados, nesse contexto, para ministrar, além
das especificidades dessa área, outros conteúdos numa perspectiva meramente
instrumentalizadora de ações práticas, objetivando atender as demandas de atividades relacionadas aos conteúdos das disciplinas das diversas áreas técnicas e
tecnológicas.
Como ilustração, trabalhar-se-ia, nessa perspectiva, leitura de manuais,
inclusive em outros idiomas, construção e apresentação de modelos variados de
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relatórios técnicos, de pesquisa e de outras naturezas, técnicas de redação para
elaboração de projetos, relações interpessoais, referentes ao aspecto da comunicação e expressão, entre outros. Portanto, as disciplinas teriam funções de caráter predominantemente instrumentalizador, sem a preocupação da formação de
conceitos, além de se tornarem reduzidas em suas funções, neste caso, bastante
específicas para os novos currículos dos cursos técnicos que seriam criados, reorganizados e desenvolvidos.
Essa análise não se aplica com muita densidade às demais áreas do
conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias [CHT] e Ciências da Natureza Matemática e suas Tecnologias [CNMT]) que deixariam de ter as funções de
formação de conceitos e em raras situações poderiam ser aproveitadas como instrumentalizadoras das demais disciplinas da formação técnica, comprometendo a
formação discente, na perspectiva da concepção ontológica, destacada por Frigotto (2005), em que o trabalho, como princípio educativo, é um componente importante para a existência humana. Portanto, não deve se restringir apenas à
possibilidade de emprego.
Devemos salientar que o Ensino Médio, do tipo “propedêutico”, que objetiva, tão somente, proporcionar uma formação geral e básica de caráter humanístico e científico ao aluno, de maneira a possibilitar o sucesso no processo seletivo do vestibular, como forma de avançar para os cursos superiores e suas respectivas carreiras acadêmicas, nunca foi levado a efeito no Sistema Federal de
Educação Profissional, notadamente nas ETFs e nos CEFETs.
Essa modalidade de Ensino Médio Propedêutico, típica das escolas de
Ensino Médio das redes pública estadual e particular, também não vincula a formação para o trabalho, tanto na acepção de Ciavatta (2004) e Frigotto (2004),
quanto nas orientações legais.
No entanto, essa modalidade de ensino se configurou como uma possibilidade concreta no âmbito das Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs), Escolas
Técnicas Federais (ETFs) e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), em função das lutas e resistências ao decreto n° 2208/98, principalmente
dos docentes e dirigentes, como destacadas por Moura (2007).
Conquistou-se a implantação do Ensino Médio nos regimes de concomitância interna ou externa e sequencial ao Ensino Técnico. Todavia, o aluno
continuou com a prerrogativa de não fazer nem um nem outro regime de forma48

ção, pois a organização curricular do Ensino Médio permitia que, se essa fosse a
opção, ao final do 3º ano o aluno estaria apto para ingressar nos cursos superiores das Universidades, caracterizando uma formação propedêutica. Esse aspecto
aparece em muitas falas dos professores quando realizamos as entrevistas.
O que historicamente acontecia até o momento da implantação dessas
reformas era a oferta de cursos técnicos profissionalizantes integrados ao ensino
médio, cuja origem está na lei n° 5692/71, que estabelecia a separação entre o
segundo grau e o segundo grau técnico ou simplesmente ensino técnico. No entanto, estabelecia a possibilidade de integrá-los com um currículo que priorizava a
formação técnica de segundo grau, em duas modalidades de desenvolvimento:
a) em três séries anuais de estudo, sendo a primeira série constituída de disciplinas básicas (formação de conceitos científicos gerais característicos do propedêutico), a segunda série, híbrida, com disciplinas distribuídas quase equitativamente (parte formação geral e parte profissional) e, finalmente, a terceira
série, constituída de disciplinas estritamente profissionalizantes, incluindo o
estágio obrigatório; ou
b) em quatro séries anuais de estudo, com a primeira série constituída de disciplinas básicas do propedêutico, a segunda, híbrida, com predominância de
disciplinas de formação geral, semelhante à modalidade descrita anteriormente, e as duas últimas séries com disciplinas técnicas profissionalizantes, incluindo o estágio obrigatório.
A diferença entre essas modalidades consistia no seguinte aspecto: os
alunos que cursassem a primeira forma, a partir da segunda série, permaneceriam dois turnos na escola, de acordo com a composição e distribuição das disciplinas no currículo e na grade de horários; no outro caso, os alunos cursariam em
turno único as quatro séries.
Essas configurações curriculares variaram de unidade para unidade em
toda a rede federal de ensino técnico, ou seja, cada escola decidia qual o tipo de
integração a ser adotada, se de três ou de quatro séries, no entanto, havia uma
tendência à uniformização das modalidades e predominou a modalidade integrada com 4 séries inicialmente, passando depois a 3 séries, antes dessa reforma.
Em função de várias mini-reformas, essa organização, ora de três, ora
de quatro séries, oscilou em toda rede nos anos de 1980 e início dos anos de
1990 e, em muitos momentos, houve a convivência dos dois regimes, em função
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das adaptações curriculares necessárias. Em alguns casos, notadamente, nas
EAFs, havia o convênio com as escolas da rede estadual de ensino, que ofereciam a formação geral do currículo.
Ao longo dos anos de vigência desse regime de ensino integrado, a
Escola Técnica Federal de Sergipe (ETF-SE), a exemplo de muitas outras escolas
da rede federal de ensino técnico, mostrou eficiência como formadora de técnicos,
que também conseguiam os melhores índices de aprovação nos exames vestibulares para as diversas universidades. Esse desempenho credenciou a escola técnica, na compreensão da sociedade, como uma boa agência formadora de potenciais aprovados nos exames vestibulares das universidades, em especial, as Federais.
Com isso, as Escolas Técnicas Federais passaram a ser bastante procuradas em seus processos seletivos por alunos oriundos das escolas particulares, cujos parâmetros de renda familiar os classificavam como pertencentes à
classe média e cuja opção primeira era ingressar na universidade e não no mercado de trabalho.
Dessa forma, muitas práticas curriculares foram sendo constituídas na
perspectiva de formar para os exames vestibulares, num viés de ensino tradicional e propedêutico, em que o processo de ensino se dava por meio da transmissão de conteúdos especializados, com o professor se tornando o centro do processo e as disciplinas, desconectadas das demais. Isso em segundo plano, em
tese, a missão das escolas técnicas como agências formadoras de técnicos para
o mercado de trabalho, na concepção da lei nº 5.692/71.
Esse aspecto se constituiu, também, numa das premissas que apoiaram o argumento de reformulação da Educação Profissional, por parte do MEC,
cuja consequência, não fosse a grande reação dos professores e dirigentes, seria
o retorno à dualidade entre os níveis de Ensino Médio (Propedêutico) e Ensino
Técnico e a possibilidade de tornar dispensável a ação pedagógica dos professores de formação de bases científicas – “cultura geral”.
Nesse sentido, naquele momento da cena política, estavam dadas as
condições objetivas para o processo de descarte desses professores do/e pelo
sistema. Com o surgimento de críticas e resistências a esse processo, estabaleceu-se uma agenda de lutas reinvidicatórias, culminando com a deflagração de
um movimento capitaneado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
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Educação Básica e Profissional (SINASEFE) por meio de suas seções sindicais, e
do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES), visando a encontrar uma solução negociada para esse impasse específico, que se avizinhava. Essas reivindicações incorporaram-se às tensões, conflitos e pautas da luta sindical dos servidores da educação federal, frente ao governo.
Sucederam-se inúmeras negociações, movimentos reivindicatórios, paralisações e greves, e um dos desdobramentos de toda essa luta, que contou com
o empenho de diversos dirigentes das escolas da rede, foi a criação e implantação de turmas exclusivas de Ensino Médio com terminalidade independente do
Ensino Técnico nas EAFs, ETFs e CEFETs, organizados da mesma forma que os
já existentes em outras escolas públicas ou particulares, com o diferencial de poderem se articular aos regimes curriculares (concomitância ou sequencial) que
absorvessem a formação profissional Técnica e, portanto, viabilizassem a participação no conjunto de ações do PROEP (FNDE, 2006).
O “regime de concomitância” estava previsto no Artigo 5° do Decreto n°
2.208/97. No CEFET-SE foi interpretado e posto em prática, baseado no entendimento de que o aluno que fosse aprovado integralmente no 2º ano do ensino médio poderia ingressar no curso técnico da sua escolha, obedecendo a critérios a
serem elaborados pela instituição, utilizando, como parâmetros, o “desempenho
(médias obtidas) e a oferta de vagas dentro de uma escala de opções” (RGPC.
2000/2001, p. 69).
No entanto, no terceiro ano, o aluno ficaria submetido ao regime de
dois turnos e um para cada nível, sendo que cursaria, no primeiro semestre letivo
da terceira série, no turno oposto, o módulo 1 do curso técnico e, no segundo semestre, cursaria o módulo 2. Ao final do ano seria certificado como concluinte do
Ensino Médio, podendo optar por não cursar os dois módulos restantes do curso
técnico no ano seguinte que, na prática, equivaleria a um quarto ano de estudo.
Além disso, o estudante tinha também a prerrogativa de optar por fazer
ou não o curso técnico, em regime de concomitância. Havia, também, a alternativa de ingressar no nível técnico no regime sequencial, isto é, após concluir o ensino médio e submeter-se ao processo seletivo.
Essa solução atendia às reivindicações dos docentes das áreas de Ciências Humanas e da Natureza, quanto à retomada das suas funções pedagógi51

cas. No entanto, as alternativas previstas no decreto não garantiam que os alunos
ingressos no Ensino Médio fizessem a formação profissionalizante. Toda essa
discussão arrastou-se por todo o ano de 1997, ao mesmo tempo em que estavam
em processo gradativo de extinção as modalidades de ensino técnico, anteriores
às reformas que seriam implantadas.
Todavia, era consenso, entre os docentes, que trabalhar com o regime
de concomitância possibilitaria, ao menos, promover a integração entre o Ensino
Médio de caráter propedêutico e o Ensino Técnico, mesmo que isso acontecesse
de forma precária. No entanto, compreendiam que esse processo, ocorrendo numa proposta curricular integrada, criava condições para o surgimento de práticas
educativas potencializadoras de uma formação tanto de caráter humanístico como
propícia ao mundo do trabalho.
Moura, ao analisar a proposta de reestruturação curricular a partir do
Decreto 2.208/97, discute as formas de organização do trabalho pedagógico afirmando que
Nesse caso, o estudante pode fazer, ao mesmo tempo, o ensino
médio e o curso técnico, mas com matrículas e currículos distintos, podendo os dois cursos serem feitos na mesma instituição
(concomitância interna) ou em diferentes instituições (concomitância externa). A outra forma é a subseqüente, destinada a quem já
concluiu o ensino médio e, portanto, a educação básica.
(MOURA, 2007, p.16-17)

A partir do ano de 1998, a ETF-SE abriu as primeiras 120 vagas para o
ensino médio nos turnos matutino e vespertino, distribuídas por quatro turmas, de
30 alunos cada, sendo duas turmas em cada turno (RGPC 1998/1999, p. 65). O
regime de concomitância deveria, portanto, iniciar-se em 2000, quando o primeiro
grupo de alunos estaria chegando ao terceiro ano do Ensino Médio e, dessa forma, seria submetido aos critérios de opção de vagas nos cursos técnicos oferecidos pela instituição.
Apesar de todo esse processo de mudanças na instituição, não estava
claro para a comunidade (docentes, discentes e técnicos administrativos) como
seria o desenvolvimento da “modalidade de concomitância” ensino de nível médio
propedêutico e os cursos técnicos profissionalizantes, pois, naquele momento,
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havia muitas dúvidas. Por outro lado, a Diretoria de Ensino da ETF-SE, no ano de
1999, foi morosa no processo de encaminhar, implantar e conduzir fóruns de discussão para construir, com a participação da comunidade, o conjunto de ações
paralelas e posteriores à implantação e reformulação de cursos profissionalizantes e do ensino médio.
Paralelamente a esse processo de implantação da reforma do ensino
médio e em cumprimento aos objetivos previstos pelo PROEP, com vistas à consolidação das suas metas, foi publicado o Decreto n° 2855/98, que regulamentou
o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos de Direção e Funções Gratificadas das Escolas Técnicas Federais. Formulou-se e implementou-se a reestruturação do organograma institucional, cujo parâmetro foi o organograma base proposto no Anexo I do Decreto.
Essa ação objetivava garantir à administração capilaridade para os recursos financeiros e materiais, no processo de reestruturação das vagas e espaços pedagógicos, como laboratório, salas de reuniões, de projeções, entre outros,
bem como conduzir, de forma articulada, o desenvolvimento dos currículos e as
práticas pedagógicas, uma vez que os cargos e funções que seriam criados deveriam garantir o cumprimento às etapas do processo.
Procedeu-se à transformação do organograma a partir das sugestões
regulamentadas nos Anexos I e II do Decreto n° 2255/98. As nomenclaturas e
siglas dos diversos setores que eram bem conhecidos e comuns ao âmbito das
instituições de educação, como diretorias, departamentos, coordenadorias, entre
outros, não sofreriam modificações, no entanto, a principal novidade foi a proposta de criação e implantação das gerências educacionais e administrativas. Com
status semelhante ao das diretorias.
O papel dessas gerências era supervisionar e executar todo o trabalho
pedagógico, gestão de ensino e administração de processos e pessoas, na perspectiva de, ao se solidificarem como elementos importantes do organograma da
instituição, poder atingir um nível de excelência capaz de ter dotação orçamentária própria e definida nos planejamentos financeiros anuais e, de acordo com seu
crescimento e importância, até mesmo criar condições de gerar recursos próprios,
como destacou Moura (2007), aumentando sua capacidade de autofinanciamento,
eximindo o Estado Brasileiro da sua função de financiar a Educação, conforme a
lógica neoliberal.
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Às diretorias caberia o papel de cuidar da condução e articulação das
políticas institucionais de organização do ensino, Projeto Político Pedagógico
(PPP), políticas de pessoal e processos administrativos, interna e externamente à
instituição.
O quantitativo de diretorias e de gerências também estava definido no
anexo II do decreton°2285/98. Esse quantitativo por instituição variava de acordo
com a quantidade de unidades de ensino descentralizadas, pois para cada uma
caberia uma estrutura administrativa própria, porém com uma relação de dependência orçamentária da unidade sede.
Para complementar as bases política, estrutural e organizacional, como
pressupostos para o encaminhamento das reformas da Educação Profissional,
convergentes às metas do PROEP, outra ação político-administrativa também
aconteceu, com a instauração dos novos estatutos da instituição e a construção
dos regimentos internos de cada instituição (DECRETO n°2285/98) cuja consequência seria a reformulação da organização didática para articular as ações do
trabalho pedagógico e administrativo da instituição, com as ações do PROEP e
Políticas Públicas para a Educação Profissional coordenadas pela Secretaria de
Educação Média e Tecnológica (SEMTEC) do MEC.
Em meio a todos esses acontecimentos desse momento histórico da
ETF-SE, é importante destacar que havia um movimento de vários setores da escola, objetivando a transformação da EFT-SE em CEFET-SE, conforme previa o
artigo 3° da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994. Havia o anseio da maioria
da comunidade para concretizar esse intento, no menor tempo possível, e encaminhar o processo de transformação da razão social da instituição, por vários motivos.
Um dos motivos mais visíveis estava imbricado a um importante item
da política pública da SEMTEC/MEC para a Educação profissional: a expansão
das ações institucionais, no sentido de ampliar o leque de ofertas de cursos para
além dos níveis que já existiam, ou seja, a implantação do ensino tecnológico superior, incluindo as licenciaturas e as pós-graduações, que já existiam em algumas outras unidades da rede onde os CEFETs já estavam consolidados ou em
processo de consolidação.
Outra motivação, na compreensão da comunidade, é que essa transformação de ETF para CEFET implicaria em aumentos significativos nas dotações
54

orçamentárias, com possibilidades não só de crescimento da instituição, como de
implantação de uma política de formação e qualificação permanente para os servidores e docentes, desde os níveis de treinamento, requalificação, formações
continuada e em serviço até as pós-graduações.
No entanto, a Direção Geral da ETF-SE, junto com as demais diretorias
e assessorias diretas, não conseguiu coordenar um processo para encaminhar e
construir um projeto de “cefetização” com sistematização e celeridade. Esse movimento deveria acontecer por meio de fóruns qualificados e representativos, onde pudessem ser explicitadas as expectativas, demandas e projeções para a instituição e os seus sujeitos, como exercício de ações afirmativas, de práticas democráticas. A partir das discussões sobre diversas temáticas seria possível apontar
caminhos e alternativas para superação das resistências às formas de transição,
de maneira a torná-las significativas.
Entendemos que a condução do processo de “cefetização” pela Direção Geral da ETF-SE não só concorreu para atrasar essa transformação, como
dificultou tornar claras, para a comunidade, as etapas do processo a serem superadas.
Utilizou-se a estratégia de contratação de consultoria, que desenvolveu
seu trabalho junto a um grupo de servidores, docentes e técnicos administrativos,
convocados de forma aleatória, sem critérios claros para essa escolha e, na maioria dos casos, sem representatividade. Esse grupo contou com a participação da
maioria dos ocupantes de cargos de direção e funções gratificadas, que elaboraram, conjuntamente, em momentos distintos e seqüenciais, três projetos para a
“cefetização”.
Esses projetos foram sistemática e consecutivamente rechaçados pelo
MEC, num período de quatro anos (entre 1996 e 2000) e, somente em 13 de novembro de 2002, a Escola Técnica Federal de Sergipe foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe, juntamente com mais quatro
outras escolas da rede, por meio do Decreto s/n° de 13 de novembro de 2002 da
Vice-Presidência da República. Não houve um projeto específico para essa transformação em CEFET conforme exigia a norma legal, apenas se deu por decreto.
Esse processo de transformação de ETFs em CEFETs revela que havia movimentos de mudanças em várias direções, com as quais a comunidade do
CEFET-SE estava envolvida, além do processo de reformas da Educação Profis55

sional. Todavia, a maioria das reformas e mudanças foi planejada e executada
numa teia de articulações das Políticas Públicas, do PROEP e das bases legais,
entre outras.
As consequências dessa teia de articulações à qual nos referimos estão bastante imbricadas com a separação entre o Ensino Médio e o Técnico e os
cursos que foram criados e/ou organizados e as concepções de educação nas
normas vigentes. Por isso, é preciso considerá-los, em nossas análises, no contexto das reformas educacionais, em meio às reformas estruturais no CEFET-SE.
As discussões sobre as reformas dos cursos profissionalizantes iniciaram-se na ETF-SE, no âmbito das respectivas coordenadorias de curso e área,
tendo como ponto de partida o Decreto n° 2208/97, que preconizava diretrizes
mínimas para as (re)organizações curriculares dos cursos já existentes, a extinção dos cursos “sem nicho de mercado” para, em acordo com as novas funções
das profissões técnicas em consonância com as áreas profissionalizantes e fundamentados em pesquisa de mercado, criar novos cursos com organização curricular por módulos de ensino (Artigo 7º), apoiadas no binômio habilidades e competências.
A discussão foi acalorada e tomou como referência os três parâmetros
apontados pelas normas legais:
a) a reforma curricular do ensino médio e de nível técnico;
b) o ensino por meio de projetos;
c) a mudança no sistema de avaliação.
O primeiro parâmetro se justifica pelo argumento de que a estrutura
curricular das disciplinas, fragmentadas e estanques, não dava conta de formar
competências para o mundo do trabalho. Além disso, a concepção das disciplinas
que eram ensinadas, segundo uma prática pedagógica “tradicional”, deixaria de
existir.
Dessa forma, o conteúdo delas passaria a ser ensinado, utilizando-se o
método de projetos (segundo parâmetro), num sistema de módulos de ensino por
meio da articulação das áreas de conhecimento. Isso contrapunha-se à tradição
de se trabalhar os vários programas de cursos por disciplinas que quase sempre
não se comunicam, acontecendo, em vários momentos da prática pedagógica,
repetições e/ou superposições de conteúdos que dificultam a aprendizagem dos
alunos.
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O enfoque de cada disciplina do módulo passaria a ser diferente, o que
evitaria, em tese, as superposições e as repetições, sobretudo porque o planejamento do módulo seria coletivo e a partir de um tema, apontando para uma integração de conteúdos das disciplinas e áreas, focadas na possibilidade de constituir a interdisciplinaridade como princípio e prática curricular.
No caso do terceiro parâmetro, o argumento era que o processo de avaliação deixaria de ser exclusivamente quantitativo, com atribuição de notas, e
passaria a ser qualitativo e quantitativo, ou seja, com atribuição de conceitos14
relacionados à aquisição de competências e habilidades e relacionando-as com
níveis numéricos para emissão dos documentos
Apesar das muitas discussões, baseadas nesses parâmetros, a postura da maioria dos docentes do ensino técnico foi de resistência a esse novo enfoque de ensino por módulo para os cursos técnicos. Na prática, segundo comentários de alguns egressos e docentes, em conversas informais, a maioria dos cursos manteve a mesma estrutura curricular. Não avançaram significativamente no
sentido da organização por módulos de ensino, embora os projetos, nessa perspectiva, tivessem sido elaborados e aprovados com as adaptações mínimas necessárias. No entanto, as práticas pedagógicas continuaram as mesmas, com
aulas expositivas e avaliações periódicas por notas (avaliação quantitativa) que,
em seguida, eram transformadas em “conceitos”.
Assim, no nível técnico, aparentemente manteve-se a prática curricular
fragmentária, anterior à reforma, na nova modalidade sequencial. Apesar da idéia
do módulo de ensino, este foi constituído de disciplinas que continuaram sem se
comunicar e, em alguns cursos, a exemplo do curso de Edificações, que passou a
se chamar de Construção Civil, a dinâmica curricular continuou a mesma e o módulo constituiu-se de um grupo de disciplinas estanques.
Por outro lado, a estratégia de projetos de trabalho, de caráter integrador, ficou reduzida a atividades de grupos de trabalho numa mesma turma e, em
alguns casos, no módulo, efetuados por pequenos grupos e, em outros, por disciplina.

14

Deixavam de existir notas numéricas convencionais e tradicionais no sistema de avaliação e
passava-se a conceitos que variavam em faixas de A até E, com certificação ao final em termos de
apto e não apto. No entanto a emissão de transferência e certificação parcial ou total para efeito
de histórico continuava com os resultados quantitativos.
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É preciso destacar a falta de conhecimento e de experiência dos docentes com as propostas de atividades do rol de reformas para o ensino técnico.
Por outro lado, os alunos ingressos nos cursos também não tinham experiências
anteriores com essa modalidade de projetos de trabalho. Isso deveria acontecer a
partir da primeira turma da modalidade de concomitância com o ensino médio,
que só seria implantada posteriormente, e os alunos já teriam a experiência com
os projetos integradores.
Vale ressaltar que, se a estrutura modular dos cursos técnicos funcionasse como estava previsto para as ações das reformas, pressupunha-se que o
aluno, ao ingressar em qualquer dos cursos técnicos oferecidos pela ETF-SE,
estivesse capacitado para realizar tarefas em equipe, uma vez que a estrutura
curricular dos cursos modulares requeria, para conclusão de cada módulo, ou
conjunto de módulos e/ou até mesmo para a integralização do curso, a realização
de projetos, apresentados como resultado de uma prática por meio de comunicação oral e em forma de relatórios. Isso, teoricamente, caracterizaria um trabalho
de natureza coletiva que teria possibilidades de gerar elementos para uma prática
diferenciada da tradicional.
Havia um propósito de “uniformizar as ações do PROEP”, e os participantes das atividades preparatórias para a implantação do programa assumiriam
a condição de multiplicadores, não somente para o convencimento dos pares,
mas, também, para instauração do processo de elaboração dos Projetos de Ensino, a partir do ano de 2000.
Àquela altura, ganhava força, no MEC, a tendência de organizar as
práticas curriculares no Ensino Médio e Técnico por projetos de ensino, conforme
prevê o Artigo 36 da LDB. Essas práticas curriculares devem adotar “metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes” (LEI nº
9394/96, Artigo 36, inciso II).
O CEFET-SE adotou a metodologia de projetos de trabalho, em que
estratégia metodológica foi o Projeto Integrador cuja função seria intervir nas práticas pedagógicas dos docentes e organizá-las, com a finalidade de consolidar as
ações pedagógicas do PROEP, utilizando como concepção filosófica a prática
interdisciplinar e contextualizada.
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Tais transformações influenciariam diretamente no trabalho pedagógico
dos docentes, especificamente na prática pedagógica, mesmo sem as condições
ideais de funcionamento das reformas do ensino.
Diante desse cenário político das condições legais e institucionais postas, para avançar em nossas análises, entendemos que é preciso compreender
como se efetuou o processo de implantação dos Projetos Integradores, como foram desenvolvidos, quais as formas de participação, como foram construídas,
executadas e avaliadas as atividades pedagógicas, quais as emergências dessa
experiência, como elementos novos e significativos da prática pedagógica docente que contribuíram para mudanças dessa prática em relação à formação dos sujeitos do processo - docentes e discentes.
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PRESSUPOSTOS E INTENÇÕES DA PEDAGOGIA
DE PROJETOS:
PROJETOS: TRANSIÇÕES

Entrevista em um domicílio

“Mais uma vez os homens, desafiados pela
dramaticidade da hora atual, se propõem a si
mesmos como problema. Descobrem que poupouco sabem sobre si, de seu “posto no cosmos”,
e se inquietam por saber mais”.
mais”.
Paulo Freire

E

ste capítulo aborda o processo de implantação dos Projetos
Integradores no CEFET-SE partindo de uma reflexão teórica
sobre os fundamentos educativos em que se estruturam o

“Método de Projetos”, a “Pedagogia de Projetos” e os “Projetos de Trabalho”. A
partir das falas dos docentes e dos documentos levantados, analisamos o modo
como eles tomaram conhecimento das reformas do Ensino, especificamente dos
Projetos Integradores, como estratégia da metodologia de ensino e sua relação
com as bases teóricas.
Confrontar a reflexão teórica com as falas e os registros documentais é
importante, porque elas possibilitam analisar os fundamentos da prática pedagógica quando os professores experienciam uma prática que se supõe não ser tradicional e contribui para compreendermos as relações entre o processo de implantação dos Projetos Integradores, a institucionalização e a materialização de
uma proposta de reforma educacional que atingiu o ensino médio no contexto institucional em que se desenvolve a educação profissional.

2.1. Os Fundamentos dos Projetos Integradores
O Método de Projetos não se constitui em novidade nas escolas de ensino básico e as primeiras discussões remontam às primeiras décadas do século
XX. Foi neste período, que surgiu um movimento de educadores europeus (Maria
Montessori, Ovídio Decroly, Edouard Claparède, entre outros) e educadores norte-americanos (John Dewey e William Kilpatrick), de oposição aos métodos da
Escola Tradicional que, para eles, conduziam o aluno à passividade. Esse movimento ficou conhecido como Escola Nova.
O Método de Projetos idealizado por Dewey e Kilpatrick era compreendido como uma atitude didática, pois o projeto constitui um ato interessado em um
propósito, cujo objetivo maior é aproximar a escola da realidade e do cotidiano do
aluno pela transposição dos seus muros, possibilitando estabelecer articulações
entre os conteúdos estudados nos diversos espaços de aprendizagem da escola
e o meio físico e social, propiciando uma melhor compreensão da realidade.
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No Brasil, as idéias desse movimento foram disseminadas a partir de
1932, com a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, assinado por
vários educadores, com destaque para Anísio Teixeira e Lourenço Filho.
A Pedagogia Tradicional, como teoria pedagógica da educação, fundase na concepção filosófica essencialista, que defende a igualdade entre os homens, ou seja, advoga a possibilidade de igualar os homens pelo conhecimento
ensinado na escola, como estratégia salvadora da humanidade. No Brasil, ainda
hoje há uma forte predominância da prática escolar da pedagogia tradicional. Segundo Saviani, o ensino tradicional
se constituiu após a revolução industrial e se implantou nos
chamados sistemas nacionais de ensino, configurando amplas redes oficiais, criadas a partir de meados do século
passado, no momento em que, consolidado o poder burguês, aciona-se a escola redentora da humanidade, universal, gratuita e obrigatória como um instrumento de consolidação da ordem democrática (SAVIANI, 1984, p.47)

Esta escola se baseia em uma prática de transmissão de conhecimentos acumulados pela humanidade por meio da instrução conduzida pelo professor.
Saviani destaca que “a escola se organiza, pois, como uma agência centrada no
professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo cultural aos
alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são transmitidos.”
(SAVIANI, 1984, p.10).
Paulo Freire refere-se à prática pedagógica tradicional ao discutir a
concepção da “Educação Bancária”, demonstrando que se opõe a esta, já que
nesse tipo de educação “o educador aparece como seu indiscutível agente, como
seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educandos dos conteúdos
de sua narração” (FREIRE, 2005, p.65). E acrescenta a essa sua crítica:

Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e
depósitos que os educandos, meras incidências, recebem
pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção
‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação
que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los (FREIRE, 2005, p.66)
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Freire fez essas críticas a partir de uma concepção de educação libertadora e emancipatória, em um contexto histórico e político diferente. Todavia,
essas críticas à educação “bancária” mostram que essa educação guarda relação
com a pedagogia tradicional e as suas práticas de ensino e, por isso, aplicam-se à
nossa leitura sobre as práticas de ensino da pedagogia ativa. Apesar de Paulo
Freire não ser um teórico da Escola Nova, ele trata de elementos em suas argumentações sobre a concepção de educação, que é humanista, e exige que haja
companheirismo na relação entre educadores e educandos, sendo o docente um
mediador das atividades pedagógicas para a construção do conhecimento.
A forma de organização do ensino por meio da pedagogia tradicional
apóia-se em um currículo com características de enciclopédia, fragmentado em
diversas disciplinas sequenciadas por série de estudo que pouco ou nunca se
articulam. As aulas são preparadas pelos docentes, segundo um planejamento
baseado em livros didáticos, geralmente seguindo a sua sequência de conteúdos
neles contidos.
No caso da Escola Nova, o princípio norteador é o “trabalho ativo”, que
significa oportunizar aos alunos, a partir das atividades escolares organizadas e
bem estruturadas, discutirem a realidade, a compreensão dos problemas dessa
realidade e exercitar soluções. Esse processo permite que haja participação em
experiências de trabalho do dia-a-dia, por meio de atividades realizadas pelos
alunos e mediadas pelo professor, com ênfase no fazer.
Dewey (1978) valorizava as experiências, pois as considerava como
único método para assimilá-las, o método científico da verificação, baseado na
reflexão. Dessa forma, o método de ensino por ele proposto fundamenta-se no
processo da pesquisa cujas características são idênticas ao ato da reflexão, restrito à própria experiência em si.
Ele entendia que a pesquisa deve surgir de uma motivação interior de
maneira a propiciar o surgimento de um problema durante uma atividade contínua, na qual o aluno esteja interessado. Assim, o primeiro objetivo é obter opções
de soluções, de maneira que a observação e os conhecimentos anteriores devam
ser utilizados para analisar inicialmente a situação problema e dela construir uma
solução provisória.
A Escola Nova, no entendimento de Saviani, está vinculada à teoria
educacional que ele denominou de Pedagogia Nova e para ele equivale à Peda63

gogia da Existência. Segundo o autor, “Tal concepção centra-se na vida, na ‘existência’, na atividade, por oposição à concepção tradicional que se centrava no
intelecto, na ‘essência’, no conhecimento”. (SAVIANI, 1984, p.64. Grifos nossos).
As atividades são pensadas e elaboradas na perspectiva de um conhecimento
integrado. Portanto, a Escola Nova se opõe à Escola Tradicional, sob o argumento de que o trabalho pedagógico acontece, nesta última, de forma compartimentada e distante da realidade.
A Escola Tradicional foi descrita por Dewey (1987) como uma escola
oprimida pela multiplicação de matérias15, em que cada uma se constituía de
fragmentos desarticulados, só assimilados quando submetidos a um processo de
repetição e/ou na autoridade.
Argumentava que a forma como a Escola Tradicional se estrutura, em
termos da sua dinâmica de ação, gera as condições para promover a reprodução
e continuidade dos valores da sociedade. Por isso, ele defendia que a educação
era o único meio capaz de possibilitar a construção de uma sociedade democrática. Para tanto, a escola precisa manter um clima de cooperação e participação,
de maneira que os alunos possam desenvolver as competências necessárias para atuar democraticamente na sociedade.
A Escola Nova se apóia em dois pontos centrais: a) busca inovar a prática pedagógica na escola; e b) objetiva preparar o aluno para a vida na sociedade, por meio do desenvolvimento de competências relacionadas ao seu engajamento no mundo do trabalho.
Os defensores da Escola Nova, como consequência desses pontos
centrais, compreendiam que o trabalho pedagógico poderia ter um ganho qualitativo na medida em que suas ações fossem realizadas por meio de projetos de
ensino. Os ganhos com a utilização dessa estratégia estariam relacionados às
facilidades de elaboração e execução das atividades pedagógicas planejadas, às
possibilidades de ação e participação dos alunos no processo de aprendizagem, à
valorização da experimentação, à geração de troca informações com o outro e ao
desenvolvimento de competências técnicas e sociais.

15

Do ponto de vista do currículo, o entendimento de Dewey sobre matérias de ensino é o mesmo
que disciplinas de ensino.
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Além dos aspectos anteriores, há ainda a possibilidade se criar condições objetivas para tornar horizontal a relação professor-aluno, organizar pesquisas, fomentar descobertas e incentivar a vivência em grupo.
Todos esses argumentos sobre a importância da Escola Nova suscitam
algumas questões que necessitam ser esclarecidas; uma delas está na relação
entre conhecimento sistematizado e acumulado historicamente pela humanidade,
organizado em disciplinas e o conhecimento produzido na/e pela atividade.
Encontramos alguns elementos para formular uma resposta a essa
questão em Saviani (1984), quando destaca que a importância da transmissão de
conhecimentos, como estruturante da Pedagogia Tradicional, ficou em segundo
plano com o evento da “Pedagogia Nova”, tendo em vista que a primeira centrava
o ensino no conhecimento do produto da ciência, enquanto a segunda centrou o
ensino no processo.
Para melhor compreender a crítica de Savianni à Escola Nova, é importante analisar onde se centram os seus argumentos. Ele parte de três teses: a
primeira é centrada em uma concepção filosófica-histórica “do caráter revolucionário da pedagogia da essência e do caráter reacionário da pedagogia da existência”; a segunda é a que ele chama de pedagógica-metodológica “do caráter
científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos métodos novos”; a terceira é a política: “quando mais se falou em democracia no interior da
escola, menos democrática foi [...], mas a escola esteve articulada com a construção de uma ordem democrática (SAVIANI, 1984, p. 41).
No caso da primeira, sua análise se baseia em uma compreensão da
ascensão da classe burguesa na Europa, como classe revolucionária, que iria
advogar a filosofia da essência como um suporte para a defesa da igualdade entre os homens e, portanto, a garantia da liberdade a partir de um fundamento jurídico de uma igualdade formal, tendo em vista que a liberdade estaria centrada na
naturalização da liberdade (todos são iguais, nascem iguais e são livres para vender a sua força de trabalho como desejar) a ser regida pelo contrato social. Depois, essa filosofia vai se transformar na pedagogia da essência em todos os sistemas oficiais de ensino, justo quando a burguesia chega ao poder.
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Escolarizar todos os homens era condição de converter os servos
em cidadãos, era condição de que esses cidadãos participassem
do processo político, e, participando do processo político, eles
consolidariam a ordem democrática, a democracia burguesa, é
óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era proposta como condição para a consolidação da ordem
democrática (SAVIANI, 1984, p.44-45)

No entanto, afirma Saviani que, quando a classe burguesa se consolida
no poder não necessita mais de guiar os seus interesses como uma classe revolucionária. Os seus interesses se voltam para a perpetuação da sociedade e não,
da sua transformação. “[...] para a burguesia se defender desses interesses, ela
não tem outra saída senão negar a história, passando a reagir contra o movimento da história” (SAVIANI, 1984, p. 45). É partir daí que a pedagogia da essência
não serve mais e a classe burguesa defende a pedagogia da existência.
A pedagogia da existência considera que os homens não são essencialmente iguais, são essencialmente diferentes e, por isso, há os que têm mais
capacidades que outros, uns andam mais devagar, outros mais rápidos. Funda-se
no igualitarismo, que acaba por legitimar as desigualdades. Por essa razão Savianni vai afirmar, do ponto de vista político e histórico, o caráter revolucionário da
pedagogia da essência e o caráter reacionário da pedagogia da existência.
A segunda tese é a que tomaremos como maior referência para as
nossas análises – até porque os projetos integradores suscitam com mais
intensidade a discussão sobre os processos do ensinar e do aprender. Do ponto
de vista metodológico, é afirmado que há uma falsa crença de que a Escola Nova
tem possibilidades de preparar as crianças e os jovens para a vida.
A crítica de Savianni (1984) se baseia no argumento que os defensores
da Escola Nova produzem em relação à sociedade em mudança de que os
métodos tradicionais são pré-científicos e, portanto dogmáticos, o que para ele é
um argumento falso. Ao se referir, por exemplo, a uma publicação de Kilpatrick –
Educação para uma civilização em mudança – Savianni diz que é nela “onde ele
vai caracterizar a civilização que foi se construindo com base no surgimento da
ciência moderna a partir do Renascimento como sendo a civilização em mudança”
(SAVIANI, 1984, p. 47).
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É a partir dessa idéia de evolução da ciência que o método tradicional
passa a ser questionado, e o Método da Escola Nova, referenciado como aquele
que faria a escola ensinar aos estudantes a acompanhar os avanços da ciência e,
para isso, dever-se-ia trabalhar com um ensino que desse ênfase ao método
científico, à construção do conhecimento por meio do método, como se nos
métodos tradicionais não houvesse nada de científico.
[...] o método tradicional foi constituído após a revolução industrial,
contrariamente, portanto, ao argumento que os escolanovistas
comumente levantam de que a revolução industrial transformou a
sociedade, determinou uma sociedade não mais estática, em mudança contínua, que essa nova revolução industrial, que teve seu
fundamento na ciência, não teve sua contrapartida na educação,
que continuou sendo pré-científica, seguindo lemas medievais.
Daí a razão do método novo proclamar-se científico, proclamar-se
um instrumento de introdução da ciência na atividade educativa e,
em conseqüência, colocar a educação à altura do século, a altura
da época (SAVIANI, 1984, p. 47)

Quando os defensores da Escola Nova induzem a um pensamento de
que a Escola Tradicional é pré-científica, para Saviani eles estão negando o próprio método indutivo desenvolvido por Herbart (que segue os passos: preparação,
apresentação, comparação, assimilação e generalização) e tentando articular o
ensino ao processo de desenvolvimento da ciência por meio da introdução da
pesquisa, contrapondo-se ao método tradicional, que, nessa visão, trabalha apenas com o ensino-aprendizagem do produto da ciência. Assim, Savianni faz a seguinte análise:
[...] a Escola Nova buscou considerar o ensino como um processo
de pesquisa; daí porque ela se assenta no pressuposto de que os
assuntos de que trata o ensino são problemas, isto é, são assuntos desconhecidos não apenas pelos alunos, mas pelo professor.
Neste sentido, o ensino seria o desenvolvimento de uma espécie
de projeto de pesquisa, quer dizer uma atividade – vamos aos cinco passos do ensino novo que se contrapõem simetricamente aos
passos do ensino tradicional: então, o ensino seria uma atividade
(1º passo) que, suscitando determinado problema (2º passo), provocaria o levantamento dos dados, (3º passo) a partir dos quais
seriam formuladas as hipóteses (4º passo) explicativas do problema em questão, empreendendo alunos e professores, conjuntamente, a experimentação (5º passo), que permitiria confirmar ou
rejeitar as hipóteses formuladas (SAVIANI, 1984, p. 50)
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A crítica de Saviani ao fato de o ensino se transformar em projeto de
pesquisa, em atividade, está negligenciando os processos de inquietações que
geram situações de aprendizagem a partir do conhecido para se chegar ao desconhecido. A pesquisa não pode estar atrelada a esquemas rígidos e preconcebidos, sob pena de não se identificar o que não se conhece. O Autor também afirma
que “o desconhecido só se define por confronto com o conhecido, isto é, se não
se domina o já conhecido, não é possível detectar o ainda não conhecido, a fim
de incorporá-lo, mediante a pesquisa, ao domínio do já conhecido (SAVIANI,
1984, p. 51).
Nesse sentido, Saviani entende que a pesquisa é uma pseudopesquisa, isto é, ela é de “mentirinha”. Podemos inferir, também, que a pesquisa pode
ser um pretexto para um ensino conservador e pouco significativo para a aprendizagem dos estudantes.
Na terceira tese, Savianni argumenta que a Escola Nova não é democrática, porque ela, ao abandonar o princípio da igualdade em nome da democracia, acabou por transformar os diferentes em desiguais.
Os elementos discutidos por Saviani são importantes referências para
essa tese, embora ele tenha produzido essas reflexões nos anos de 1980, quando as condições históricas e sociais ocorriam de modo diferenciado. Também aponta para pressupostos diferentes como alternativos à Escola Tradicional e Escola Nova, com base no acúmulo de experiências e reflexões igualmente produzidas quando da sua reflexão ou anteriormente a ela, a exemplo do trabalho de
Paulo Freire no Brasil.
Existem também outras possibilidades de leitura sobre os projetos a
partir de pesquisadores que se colocam em um campo teórico diferente do que
defendia a Escola Nova, dizendo não ser a Pedagogia de Projetos e os Projetos
de Trabalho a mesma coisa, porque têm fundamentos diferentes.
Na Espanha, encontram-se grupos que continuam desenvolvendo estudos e práticas escolares com base em “Projetos de Trabalho”. As nomenclaturas carregam uma diferença também de concepção, segundo um dos pesquisadores que tomamos como referência, Fernando Hernández, da Universidade de
Barcelona:
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A pedagogia de projetos surge nos anos 1920 e projeto de trabalho surge nos anos 1980. Além disso, os princípios são diferentes.
A pedagogia de projetos trabalhava um modelo fordista, que preparava as crianças apenas para o trabalho em uma fábrica, sem
incorporar aspectos da realidade cotidiana dentro da escola. Os
projetos de trabalho tentam uma aproximação da escola com o aluno e se vinculam muito à pesquisa sobre algo emergente. Eu
não digo que uma coisa é melhor que outra e sim que são diferentes (HERNÁNDEZ, 2009)

Para Hernández, os projetos de trabalho representam uma postura pedagógica, de acordo com uma nova maneira de compreender e vivenciar o processo educativo, de modo que os estudantes possam dar respostas à sociedade
onde vivem.
Essas idéias de Hernández podem ser ilustradas pelas afirmações de
Freitas:
Acreditamos que a Pedagogia de Projetos surgiu com influência
da Escola Nova. A idéia era e ainda é trabalhar com projetos que
valorizem a pesquisa e o cotidiano do aluno. É uma concepção
filosófica que deve estar contemplada na Proposta Político
Pedagógica da escola. A operacionalização dessa concepção
ocorrerá por meio de um projeto específico e com respostas
precisas a algumas questões como, por exemplo: por que esse
projeto? Qual a sua finalidade? Qual o seu objetivo? Como o
objetivo será executado? (FREITAS, 2003, p. 20-21)

E sobre os projetos, Pereira afirma que:
Aprender fazendo, agindo, experimentando é o modo mais natural, intuitivo e fácil de aprender. E a partir dessa concepção de aprendizagem os projetos têm sido a forma mais organizativa e viabilizadora de uma nova modalidade de ensino que, embora essencialmente curricular, buscam sempre escapar das velhas limitações do currículo (PEREIRA, 2004, p.4)

Para Freitas (2003), uma prática pedagógica, constituída a partir de
uma Pedagogia de Projetos, baseada nos princípios da Escola Nova, possibilita
estabelecer uma ruptura com os princípios da prática pedagógica da Escola Tradicional para além das limitações do currículo, apontada por Pereira:
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a Pedagogia de Projetos é uma mudança de postura pedagógica
fundamentada na concepção de que a aprendizagem ocorre a
partir da resolução de situações didáticas significativas para o aluno, aproximando-o o máximo possível do seu contexto social, através do desenvolvimento do senso crítico, da pesquisa e da resolução de problemas. (FREITAS, 2003, p.20)

A Pedagogia de Projetos, pensada a partir dos Projetos de Trabalho,
em Hernández, também sinaliza para a autonomia dos docentes e discentes no
desenvolvimento da prática pedagógica. As palavras de Hernández contribuem
para clarear os argumentos:
A Pedagogia de Projetos valoriza a participação do educando e do
educador no processo ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada projeto de trabalho. Portanto, a Escola e as práticas educativas fazem parte de
um sistema de concepções e valores culturais que fazem com que
determinadas propostas tenham êxito quando se 'conectam' com
alguma das necessidades sociais e educativas. (HERNÁNDEZ,
1998, p.66).

Valorizar a participação dos sujeitos envolvidos requer objetivos claros
e bem definidos por parte dos docentes, como mediadores do processo, de maneira que possam facilitar a elaboração, desenvolvimento e avaliação dos projetos, principalmente na perspectiva das concepções e valores sociais, frente às
necessidades sociais e educativas, como apontou Hernández.
Portanto, a Pedagogia de Projetos apresenta-se como uma concepção
de atitudes pedagógicas (Pedagogia Ativa - fazer) e não como uma mera organizadora de técnicas de ensino capazes de atrair a atenção e participação dos alunos. Neste sentido, as atitudes pedagógicas implicam na possibilidade de superar
a passividade do aluno, como comportamento típico da prática pedagógica tradicional, no processo de ensino-aprendizagem. O mesmo podemos afirmar sobre
os Projetos de Trabalho os quais também podem ser caracterizados como Pedagogia Ativa. Conforme afirmou Hernández, buscam aproximar a escola do aluno e
estão muito vinculados à pesquisa sobre algo emergente.
Existe um conjunto de princípios com base em uma concepção teórica
que, de acordo com a compreensão de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002),
70

– quando analisam os diferentes processos de ensino-aprendizagem – é que segundo os seus defensores, os projetos de trabalho respeitam:
• aprendizagem significativa, com base no que os alunos já sabem;
• articulação com uma atitude favorável para o conhecimento;
• previsão de uma estrutura lógica e seqüencial dos conteúdos, na
ordem que facilite a sua aprendizagem;
• sentido de funcionalidade do que aprender;
• memorização compreensiva das informações;
• avaliação do processo durante toda a aprendizagem.
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p.164)

Freitas (2003), também ressalta os princípios dos Projetos de Trabalho,
ao anunciar os seguintes objetivos:
• possibilitar a interação dos alunos no processo de construção do
conhecimento;
• viabilizar a aprendizagem real, significativa, ativa e interessante;
• trabalhar o conteúdo conceitual de forma procedimental e atitudinal;
• proporcionar ao aluno uma visão globalizada16 da realidade e
um desejo contínuo da aprendizagem.

(FREITAS, 2003, p. 21)

No que se refere ao CEFET-SE, o desafio apresentado aos docentes
consistiu na proposta de trabalhar com o Método de Projetos, por meio dos Projetos Integradores, em que pesem as ressalvas feitas por Hernández, de que há
diferenças de tempo histórico e de princípios entre a Pedagogia de Projetos e
Projetos de trabalhos. No entanto, interessa-nos, nesta tese, desenvolver uma
análise sobre a prática pedagógica dos docentes, sem reduzir a análise da estratégia metodológica adotada pelos projetos, como algo que se encerra em si mesma, mas fundamentalmente, discutir em que a realização dos projetos (elaboração, desenvolvimento e reflexão) pode contribuir para a emergência de práticas
pedagógicas diferenciadas das práticas tradicionais.

Para Hernandez a idéia de visão globalizada da realidade está relacionada ao somatório das
visões das diversas disciplinas, no sentido dos vários pontos de vista de cada disciplina, sobre o
tema do projeto.

16
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Há práticas diferentes das propostas pelos Projetos de Trabalho e pela
Pedagogia de Projetos, que se baseiam nos princípios da Escola Nova, que estão
discutidas no trabalho de Freire (2005); nos desenvolvidos por Delizoicov, Angotti
e Pernambuco, (2002) sobre o Ensino de Ciências e, o de Saviani (1984) que ao
trazer as experiências, principalmente freireanas, faz uma proposição de superação da Escola Tradicional e da Escola Nova.
Ir além de uma e de outra, para Saviani (1984), significa discutir os
problemas que estão no cerne das práticas pedagógicas de ambos os métodos.
Em primeiro lugar, a crítica dos escolanovistas à Escola Tradicional está muito
centrada na forma de como o método desta se cristalizou nas práticas dos docentes, tornando-se mecânico e desvinculado das razões que o justificavam.
Por outro lado, ao estender o método da Escola Nova para as escolas
oficiais, que continuaram funcionando de acordo com as condições tradicionais,
acabou por contribuir com o “afrouxamento da disciplina e pela secundarização da
transmissão de conhecimentos para desorganizar o ensino nas referidas escolas.
Daí, entre outros fatores, o rebaixamento do nível da educação destinada às camadas populares” (SAVIANI, 1984, p.70).
Para o autor, uma das saídas seria, então, uma pedagogia que não tivesse somente como centro o professor (tradicional) ou o estudante (Escola Nova), mas os dois trabalhando de modo articulado, por meio do diálogo, de maneira
que fossem construindo processos de conhecimento.
Nesse caso, seria uma escola que priorizasse métodos em que o professor tivesse iniciativa e valorizasse os interesses dos estudantes, seus ritmos
de aprendizagem, sem perder de vista a lógica de ordenação e gradação dos conhecimentos, a estrutura das áreas de conhecimentos, que se aprende também
por assimilação e por repetição. Os professores devem estimular os estudantes a
valorizar e a exercitar o diálogo com a cultura acumulada historicamente e estabelecer relações com as tecnologias, a ciência, as transformações sociais das quais
eles também fazem parte.
Contrário aos métodos que provocam uma autonomização da pedagogia em relação à sociedade, Saviani diz:
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Os métodos que preconizo mantêm continuamente presente a
vinculação entre educação e sociedade. Enquanto no primeiro caso [se referindo ao tradicional] professor e alunos são sempre
considerados em termos individuais, no segundo caso [Escola
Nova] professor e alunos são tomados como agentes sociais. Assim, se fosse possível traduzir os métodos de ensino que estou
propondo na forma de passos à semelhança dos esquemas de
Harbart e de Dewey, eu diria que o ponto de partida do ensino não
é a preparação dos alunos cuja iniciativa é do professor (pedagogia tradicional) nem a atividade que é de iniciativa dos alunos (pedagogia nova). O ponto de partida seria a prática social (1º passo). (SAVIANI, 1984, p.73. Grifos nossos).

É o que Paulo Freire vai chamar de existência e práxis humana. Isto é,
como os homens se produzem e produzem a sua existência historicamente por
meio da ação e da reflexão. A prática social está na relação entre os homens e o
mundo e no modo de se produzirem. Para isso, ele afirma que “não é no silêncio
que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão”
(FREIRE, 2005, p. 90), que por sua vez, se produz no diálogo como o “encontro
dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. (idem, 2005, p. 91). E somente o diálogo como um modo
de pensar crítico pode ser capaz de gerar novas formas de pensar a si e a realidade em que vive.
Nesse caso, a educação no sentido político atribuído por Freire, não se
faz de um para o outro, mas com o outro e o conteúdo não é uma imposição do
professor ou do aluno, mas antes uma inquietação do professor em torno do que
ele vai dialogar com o aluno.
Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da educação não é uma doação ou imposição –
um conjunto de informes a ser depositado nos educandos -, mas a
devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada
(FREIRE, 2005, p. 96-97).

O diálogo inaugurado pela busca do entendimento da realidade onde
os estudantes e professores vivem, é o que possibilita a identificação do conteúdo
programático da educação. Isto é, o conteúdo surge da investigação e esta indica
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qual é o “universo temático” ou os “temas geradores”, quando professores e estudantes tomam consciência em torno dos mesmos.
Cabe ressaltar que, para Freire, o que se pretende investigar não são
os homens, mas qual a percepção que os mesmos têm da realidade onde os seus
temas estão envolvidos. O tema também não é uma hipótese de trabalho que deve ser comprovada, pois se assim o fosse, a investigação seria em torno da sua
existência ou não. O que Freire vai dizer sobre isso é que:
Neste caso, antes de buscar apreendê-lo em sua riqueza, em sua
significação, em sua pluralidade, em seu devenir, em sua constituição histórica, teríamos que constatar, primeiramente, sua objetividade. Só depois, então, poderíamos tentar sua captação.
Ainda que esta postura – a de uma dúvida crítica – seja legítima,
nos parece que a constatação do tema gerador, como uma concretização, é algo a que chegamos através, não só da própria experiência existencial, mas também de uma reflexão crítica sobre
as relações homens-mundo e homens-homens, implícitas nas
primeiras (FREIRE, 2005, p. 102).

Saviani (1984, p. 74) diz que o segundo passo da prática pedagógica,
pelo método que defende, não seria a “apresentação de novos conhecimentos”
por parte do professor aos estudantes como segue a pedagogia tradicional, ou o
“problema” como um obstáculo que interrompe a atividade do aluno (pedagogia
nova), mas a identificação dos principais problemas postos pela prática social.
Para Paulo Freire (2005), isso significa que a educação não pode fundar-se na compreensão de que os homens são vazios de conteúdo e que, portanto, precisam ser preenchidos. Também não pode fundar-se a partir de situações
estanques, como se os problemas estivessem fora do mundo dos homens ou a
vida destes fosse autônoma em relação a este mundo. Ao contrário, a educação
problematizadora, no sentido de uma educação libertadora, é aquela que compreende que os homens possuem “corpos conscientes” e que constrói a sua
consciência na sua relação com o mundo, portanto, na sua práxis. Diferentemente
de uma concepção e práticas bancárias de educação que são “imobilistas, fixistas, e terminam por desconhecer os homens como seres históricos.” (FREIRE,
2005, p. 83).
Saviani, então, explora o terceiro passo para diferenciar as pedagogias
(tradicional e nova) e propor outra pedagogia.
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O terceiro passo não coincide com a assimilação de conteúdos
transmitidos pelo professor por comparação com conhecimentos
anteriores (pedagogia tradicional) nem com a coleta de dados
(pedagogia nova) ainda que por certo envolva transmissão e assimilação de conhecimentos podendo, eventualmente, envolver
levantamentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento
dos problemas detectados na prática social (SAVIANI, 1984, p.7475)

O Autor considera que esse passo é mais de instrumentalização, no
sentido de apropriação de ferramentas culturais necessárias para que os indivíduos das camadas populares possam intervir em sua realidade, de modo a criar
possibilidades de libertação da exploração às quais sofrem.
No quarto passo, quando poderia ser o da generalização, no caso da
pedagogia tradicional, ou da definição da hipótese, na pedagogia nova, ele defende que após os indivíduos se apropriarem dos instrumentos culturais, momento a
que ele chama de “catarse”, esses elementos podem ser transformados em elementos ativos de transformação.
No quinto e último passo, ele nega que seja o momento da aplicação,
tal como pensada na Pedagogia Tradicional, nem da experimentação, como
pensado no caso da Pedagogia Nova. Para ele, o ponto de chegada é a própria
prática social.
Neste ponto, ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível
sintético em que, por suposto, já se encontrava o professor no
ponto de partida, reduz-se a precariedade da síntese do professor,
cuja compreensão se torna mais e mais orgânica. Essa elevação
do aluno ao nível do professor é essencial para se compreender a
especificidade da relação pedagógica. Daí porque o momento catártico pode ser considerado o ponto culminante do processo educativo, já que é aí que se realiza pela mediação da análise levada
a cabo no processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese;
em conseqüência, manifesta-se nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão elaborados quanto era possível ao professor (SAVIANI, 1984, p. 75)

Ainda que Savianni e Paulo Freire tenham produzido textos em tempos
e contextos históricos diferentes destes, em que estamos analisando a experiência da prática educativa do CEFET-SE, parece-nos importante trazer as reflexões
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sobre a educação no sentido político, tal como pensada por eles, pois ambos
pensam a educação e o método de ensino de modo abrangente, relacionando a
educação com a sociedade.
Quando Freire trata da questão da investigação dos temas geradores e
da sua metodologia, ele traz alguns conceitos importantes para a nossa reflexão.
Um deles é o conceito de totalidade. Os processos de investigação, de problematização não podem prescindir de uma visão de totalidade para que as análises
não fiquem na superficialidade dos fatos e não cheguem às origens dos problemas. Muito comum de acontecer, pelo próprio fato de estarmos acostumados a
aspectos daquilo que nos afeta e nem sempre conseguimos construir relações
mais amplas que permitam perceber as causas ou a fonte daquilo que queremos
conhecer.
A partir dessa preocupação, Freire (2005, p.111) defende que devemos
fazer um “esforço de propor aos indivíduos dimensões significativas de sua
realidade, cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas
partes”. As dimensões significativas estão constituídas de partes em interação e
quando os indivíduos desenvolvem as suas análises devem procurar ver como se
relacionam, em diferentes níveis, como totalidades.
A estratégia para desenvolver as dimensões significativas está no processo de codificação e descodificação. “A codificação de uma situação existencial
é a representação desta, com alguns de seus elementos constitutivos, em interação. A descodificação é a análise crítica da situação codificada (FREIRE, 2005,
p.112). Assim, além de demandar uma apreensão da realidade, possibilitam que
os homens desenvolvam uma forma crítica de pensar o seu mundo.
O desenvolvimento das dimensões significativas ocorre no processo de
decodificação por um movimento dialético. A primeira impressão do que está ocorrendo na realidade é uma visão um tanto embaçada, porque estamos imersos
na situação e precisamos de um distanciamento, possibilitado pela decodificação,
para estabelecer relações e perceber totalidades. Esse processo vai depender
das visões de mundo que carregamos e do modo de intervenção que consigamos
realizar.
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Em todas as etapas da descodificação, estarão os homens exteriorizando sua visão de mundo, sua forma de pensá-lo, sua percepção fatalista das “situações-limites”, sua percepção estática ou dinâmica da realidade. E, nesta forma de pensar o mundo fatalisticamente, de pensá-lo dinâmica ou estaticamente, na maneira como realizam seu enfretamento com o mundo, se encontram envolvidos com os seus “temas geradores” (FREIRE, 2005, p. 114).

Os temas geradores são totalidades e também são parcialidades de
uma totalidade que, em interação, constituem as unidades temáticas ou
programa. Sendo assim, para conhecer uma realidade, é necessário vê-la com
distanciamento, reconhecendo as suas partes para depois voltar a ela como um
conjunto de relações. Aí está o ponto alto, no sentido freireano, da possibilidade
de termos experiências ressignificadas por meio do nosso conhecimento e da
nossa ação existencial.
Do ponto de vista da prática pedagógica, os estudantes, ao desenvolverem, no processo de investigação, a codificação e a descodificação, estão criando possibilidades de compreender a realidade com novos elementos que se
fazem e refazem a cada momento na ação pedagógica e na relação deles com a
sociedade. Isso difere de aprendizagens que buscam explicações da realidade
por meio da aplicação de conhecimentos ou por meio de experimentações que
visam a comprovar elementos pinçados da realidade por razões diversas.
Para compreender o que dá sustentação aos projetos integradores desenvolvidos no CEFET-SE, se eles se aproximam de uma ou de outra postura
pedagógica, fomos buscar dois momentos: o inicial, que envolveu os docentes e
os gestores – e para isso usamos como instrumento as entrevistas – e o segundo,
em que analisamos o conteúdo dos projetos elaborados relacionando com as falas dos docentes e as bases teóricas.

2.2. Conhecendo a estratégia metodológica: adesões, resistências e
dificuldades
Quando ocorre, em qualquer instituição escolar, a implantação de novas estratégias de ensino-aprendizagem relacionadas ao trabalho pedagógico,
emergem situações diferentes das rotineiras que necessitam de uma análise acu77

rada para que possamos compreender o processo, suas finalidades, as dificuldades, os avanços e retrocessos, os antagonismos e as possíveis rupturas.
Nesse sentido, o processo de apresentação dos Projetos Integradores
no CEFET-SE, como uma das etapas da reforma do Ensino Médio e Técnico,
mereceu nossa atenção por entendermos que se trata de uma situação
potencialmente reveladora de reações diversas, um momento que acabou por
instabilizar algumas das certezas dos docentes.
Por outro lado, possibilita-nos reconstituir a metodologia de encaminhamento desse processo, a partir das estratégias de apresentação das reformas,
com ênfase na metodologia de ensino por meio de projetos, desde os passos iniciais até a etapa da construção efetiva destes. Por essa razão, nosso foco inicial
de observação é a postura dos dirigentes e docentes, frente à “novidade”, o que
permite configurar o quadro de reações à proposta.
Para a nossa análise, partimos de duas questões balizadoras aos docentes entrevistados. A primeira, sobre a visão dos docentes acerca da implantação da estratégia metodológica de Projetos Integradores, como elemento da reforma curricular do Ensino Médio, e a segunda, relacionada às reações dos docentes ao tomarem conhecimento da Pedagogia de Projetos, ao impacto disso em
suas práticas pedagógicas e às possibilidades de promover mudanças nestas.
No âmbito das dimensões institucional e gestora, destacamos a fala da
Docente 7, Coordenadora de Ensino Médio e do Grupo de Trabalho (GT), sobre
essas indagações:
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Inicialmente, [tomei conhecimento] através do Diretor de Ensino,
depois, através de Seminário [de] que participei em Brasília. [...]
No início, [sabia] vagamente. Conhecia pelo significado do termo.
Para mim seriam projetos em que os professores das diferentes
áreas pudessem dialogar, ou melhor, [...] planejar e executar juntos atividades escolares, de maneira integrada. [...]
Em janeiro de 2000, eu havia assumido a coordenação do Ensino
Médio. Dois meses depois, numa tarde do mês de março, o Diretor de Ensino chegou à sala da coordenação com alguns livros (eram os novos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio), jogou-os em cima da mesa e disse-me com voz firme,
"Faça o Projeto". Fiquei um pouco assustada pela forma como ele
me abordou, pensei em desistir. Porém, conversando depois com
alguns colegas, eles me incentivaram a continuar [...]. No mês de
junho, participei, em Brasília, do Seminário [Internacional] Escola
Jovem: Um Novo Olhar Sobre o Ensino Médio17, promovido pela
Secretaria de Educação Média e Tecnológica do Ministério da Educação. Durante o referido evento, eu pude entender o que eles
orientavam: "um novo ensino médio", trabalhando com a metodologia de Projetos.
Docente7

A docente revela a maneira como as informações sobre as reformas da
Educação Profissional e do Ensino Médio lhe foram passadas e como, nessa forma de condução, se configurou a verticalidade do processo. Ou seja, o Diretor de
Ensino “determinou” à coordenadora que elaborasse o “projeto”, sem maiores esclarecimentos.
Possivelmente, essa informação chegou até ele por meio da Direção
Geral ou de alguma instância da administração do Sistema de Educação Profissional, vinculado ao MEC. Essa prática dos dirigentes é muito comum no âmbito
das escolas de Educação Profissional da rede federal de ensino, o que denota
uma adesão às orientações e/ou às propostas apresentadas pelas instâncias superiores do MEC, sem maiores questionamentos e ou reflexões.
17

O seminário internacional “Escola Jovem: um novo olhar sobre o Ensino Médio” promovido pela
Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), aconteceu em Brasília de 7 a 9 de junho
de 2000, objetivou proporcionar aos educadores um espaço de reflexão, troca de experiências e
discussão de novos conceitos e paradigmas para o Ensino Médio. Envolveu secretários e técnicos
das Secretarias de Educação Estaduais e do Distrito Federal, membros dos Conselhos Nacional e
Estaduais de Educação, especialistas e gestores das instituições de Educação Profissional e representantes de organismos internacionais (UNESCO, PNUD, OIT), para discutir princípios e políticas que direcionariam a construção da “Escola Jovem”. As discussões cruzaram reflexões de
especialistas e políticas educacionais em execução, em três eixos: a) a identidade do aluno, do
professor e as políticas de reordenamento da rede e de inclusão da cultura juvenil no currículo; b)
eqüidade e sucesso escolar, com o enfoque nas políticas de atendimento; e c) a qualidade na
transformação, abordando-se o currículo e a formação docente.
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A abordagem do diretor de ensino, ao mesmo tempo em que provocou
a reação negativa imediata da docente, que cogitou desistir da coordenação do
Ensino Médio, desafiou-a a tomar a atitude de ponderar sobre a proposta, junto a
outros colegas professores e superar o limite do desconhecido.
A partir das ponderações e reflexões, fruto da sua participação no seminário internacional “Escola Jovem: Um Novo Olhar sobre o Ensino Médio”, ela
vislumbrou possibilidades de lograr êxito ao se mostrar aberta para compreender
os significados do trabalho pedagógico com a metodologia de projetos de ensino.
Foi a participação nesse seminário que lhe permitiu o acesso aos principais aspectos sobre a reorganização do ensino médio e seus princípios estruturantes. Fica caracterizado, portanto, inclusive na atitude do Diretor de Ensino, que
as reformas em questão eram específicas do ensino médio, tendo a escola coordenadoria própria na estrutura administrativa.
Todavia, a urgência para implantação das reformas curriculares do
Ensino Médio e Técnico impôs, como condição necessária à constituição de um
grupo de trabalho (GT) para dar início ao processo de apresentação,
gerenciamento e elaboração da estratégia metodológica de Projetos Integradores.
Portanto, para que isso pudesse acontecer, fazia-se necessário dar conhecimento
desse movimento aos docentes, pedagogos, técnicos em assuntos educacionais,
técnicos administrativos e alunos.
A Gerência Educacional de Ensino Médio (GEEM) instituiu um GT18,
com a finalidade de gerenciar o processo de implantação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos projetos que seriam elaborados. O GT foi constituído pelos gestores19 (Diretor de Ensino, Gerente de Ensino, Coordenadores de
Área) e professores convidados ou voluntários. Não fica claro, nos documentos
consultados e nos depoimentos colhidos, o número de integrantes do GT.
Sobre a constituição do GT, a Docente 7 explica, de forma mais
detalhada, como se deu a sua composição, no entanto, também não esclarece
sobre o quantitativo de integrantes.
18

Este grupo constituiu-se num “colegiado” importante para condução do processo. No entanto,
não encontramos nenhuma portaria de constituição do grupo. Portanto, o grupo existiu durante
toda a experiência na informalidade.
19
No estatuto do CEFET-SE, no capítulo da organização administrativa, item das atribuições consta das atribuições dos ocupantes desses cargos a participação em Grupos Trabalho de interesse
da Instituição e da administração como membros natos. No entanto é omisso quanto ao fato do
GT ser ou não informal.
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O GT da [unidade] sede era formado pelo Gerente de Apoio ao
Ensino, na época o Prof. Juvêncio, que teve participação efetiva
na construção da nova proposta do Ensino Médio; da Coordenadoria de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias,
através do Professor Felipe; da Coordenadoria de Educação Física, através do Professor Otoniel, [...] professores que faziam parte das três áreas de Conhecimento do Ensino Médio: Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas, e Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias. E, à frente dos trabalhos estava a Coordenadoria de Ensino Médio, que se transformou depois em Gerência [Educacional] de Ensino Médio e Tecnológico e mais tarde passou a se chamar Gerência [Educacional]
de Ensino Médio.
Docente 7

Nessa descrição dos participantes feita pela docente, identificamos que
o GT, por sua própria constituição teria, antes de qualquer outra atribuição, a função de administrar o processo das reformas por meio de dois aspectos: o gerencial e o pedagógico.
Observamos que a docente não se reportou, em sua fala, à presença,
no GT, do coordenador da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
(LCT), talvez por lapso de memória, pois apuramos, nas entrevistas, que os
docentes dessa área participaram em massa de todo o processo. Da mesma
forma, ela também não se reportou ao acompanhamento pedagógico e nem às
participações de pedagogos como membros do GT.
Instaurado o processo, alguns integrantes do GT, de acordo com o Relatório de Gestão e Prestação de Contas (RGPC, 2000/2001), participaram de
alguns eventos externos, como seminários, fóruns e reuniões, acontecidos por
vezes em Brasília ou eventualmente em outra unidade da federação, entre os anos de 1999 e 2000, e serviram de preparação para ajudar ao processo de coordenação, construção e implantação dos Projetos Integradores.
Como consequência dessas participações, o GT passou a promover
reuniões e seminários com a maioria dos docentes do Ensino Médio e Técnico,
com o objetivo de informá-los sobre os movimentos iniciais das reformas e
especificamente da implantação da Pedagogia de Projetos, por meio da estratégia
metodológica de Projetos Integradores, que também se constituía em uma das
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ações de reestruturação do currículo do Ensino Médio e Técnico e do trabalho
pedagógico.
A forma como se deu a apresentação das reformas também é destacada pela Docente 7:
Inicialmente, fizemos algumas reuniões com os professores para
apresentar a proposta do MEC. Alguns reagiram negativamente,
outros se dispuseram a participar. Todos os professores foram
convidados a trabalhar durante o período de recesso, porém, somente um grupo pequeno participou. (...).
Docente 7

O processo começou com um número reduzido de docentes
(quantidade não explicitada pela professora), por ter acontecido durante o período
de recesso escolar – entre o final do ano de1999 ao início do ano de 2000. Esses
docentes que participaram das primeiras reuniões passaram a constituir o GT. Em
que pesem as citadas reações negativas, alguns destes professores, que não
eram membros natos do GT, propuseram-se a participar desse desafio. Esse foi o
momento em que de fato a reforma começou o seu movimento efetivo na escola
em direção às apresentações para os demais professores que seriam envolvidosa
e à consequente elaboração das ações pedagógicas.
Mesmo com o envolvimento de uma pequena parcela do grupo de docentes, as primeiras ações do GT constituíram-se em se inteirar das propostas,
abrir discussões, por meio de reuniões de estudo, sobre as bases legais, teóricas
e políticas das reformas e reestruturação curricular do Ensino Médio e Técnico,
visando à elaboração de atividades pedagógicas.
Esses momentos podem ser caracterizados como eventos diferenciados, em relação ao que tradicionalmente ocorria na escola, cuja rotina era, no início de qualquer período letivo ou de atividades extraordinárias, reuniam-se os docentes para discutir e planejar ações de natureza estritamente burocrática, a exemplo distribuição e ajuste de horários, discussão de calendário escolar anual,
entre outras, em detrimento da discussão da prática pedagógica.
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Todavia, havia uma reforma curricular do Ensino Médio e Técnico em
curso, e isso se contrapunha às atividades corriqueiras, de um planejamento para
o ano letivo, em que cada docente elaborava as ações pedagógicas da sua disciplina de estudo, no máximo dialogando com outros docentes que trabalhavam
com a mesma disciplina ou área e, esporadicamente, estabelecendo um planejamento com características de multidisciplinaridade20, em caso de alguma exigência extraordinária do planejamento da escola.
Outros docentes, ao serem indagados sobre como conheceram as reformas do Ensino Médio e Técnico e a perspectiva de trabalhar com Projetos Integradores, revelaram suas impressões, aparentemente com um nível de aceitação positivo. A maioria afirmou que foi convidada pela Gerência Educacional de
Ensino Médio (GEEM) e que tomou conhecimento das reformas nas reuniões de
apresentação e estudos (pedagógicas e administrativas) que ocorreram no início
do período letivo, no ano de 2000. Os docentes também mencionaram que se
tratava de algo novo, pouco conhecido entre eles, cujas informações deixavam a
desejar.
Destacamos as falas de dois docentes para ilustrar as assertivas anteriores. Na primeira, o Docente 2 referiu-se ao momento da apresentação dos Projetos Integradores, partindo de uma visão mais geral, com ênfase nas informações oriundas do Ministério da Educação.
Era algo muito diferente e inovador (...) primeiro as informações
que vinham do MEC eram muito inexatas (...). Mesmo eles não
sabiam exatamente o que queriam. Essa era a verdade! (...) Eles
[MEC] estavam deixando as escolas à vontade. Estavam dando
as bases teóricas às escolas, mas, estavam se metendo muito
pouco. (...) E foi um grupo [de docentes] que veio espontaneamente.
Docente2

O docente ressalta o aspecto inovador da estratégia e critica a inexatidão das informações e, em sua compreensão, havia incertezas da parte do MEC
20

Originalmente proposta Eric Jantsch e adaptada, no Brasil, por Hilton Japiassu (1976),
caracteriza-se por uma ação simultânea de uma gama de disciplinas em torno de uma temática
comum. Essa atuação, no entanto, é muito fragmentada na medida em que não explora a relação
entre os conhecimentos disciplinares e não há cooperação entre as disciplinas.
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sobre a melhor estratégia para encaminhar as reformas curriculares do ensino
médio e técnico.
O docente não estabelece relação entre o que estava sendo proposto
pelo MEC e a lei n° 9394/96 (LDB) que, em seu Artigo 36, Inciso II, recomenda
que o ensino médio “adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes”, caracterizando o aspecto central da Escola Nova:
a “atividade”, ao mesmo tempo em que não determina, nem restringe o tipo de
metodologia de ensino.
Destacamos a expressão “informações inexatas” nessa fala do Docente 2, por concordarmos que havia, de alguma forma, informações desarticuladas.
Essa compreensão indica a existência de uma verticalização entre as instâncias
responsáveis pelo fluxo de informações, capazes de causar imprecisões.
Por outro lado, ao afirmar que o MEC deixou a escola à vontade para a
escolha dos meios e processos da reforma, influenciando apenas no aspecto teórico, Docente 2 nos remete, mesmo que não fosse essa a intenção, à discussão
de uma relativa autonomia da escola para realizar o processo de reformas do ensino médio e técnico.
Outro ponto a destacar, ainda na fala do Docente 2, foi o movimento de
adesão espontânea dos docentes às possibilidades de trabalhar na perspectiva
da pedagogia de projetos. Isso sinaliza que eles estavam abertos a, pelo menos,
conhecer e discutir o aspecto pedagógico das reformas, pois esse processo acabaria por provocar interferências em suas próprias práticas pedagógicas.
Na segunda fala que destacamos, o Docente 6 reforça todos os argumentos levados em conta até esse momento da discussão:
Tinha uma proposta na época. A gente ficou sabendo. [...]. Era
uma proposta do MEC, da gente tentar ensaiar perspectivas interdisciplinares e integradoras. Então aqui na época, [a professora]
Clara que era a Diretora de Ensino [na verdade, Gerente de Ensino Médio], foi quem lançou a idéia, vindo por uma orientação, não
vou dizer imposição não, mas, era uma orientação do MEC e a
gente começou a trabalhar com esse tema.
Docente 6

Observamos que o processo de apresentação da reforma do Ensino
Médio e Técnico ao corpo docente obedeceu a uma sequência de passos que
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determinou a metodologia do processo. Primeiro se constituiu um grupo de trabalho, de caráter informal para operacionalizar a reforma curricular. Em seguida, os
docentes foram convocados para um momento inicial de apresentação e construção de uma agenda de reuniões administrativas, pedagógicas e momentos de
estudos, onde seriam aprofundadas as informações de caráter mais geral e estudadas as especificidades da estratégia metodológica dos projetos integradores.
Os docentes também observavam que havia fragilidades nas informações oriundas do MEC ou dos gestores da instituição, no entanto, mostraram-se
abertos à discussão das novidades metodológicas. A ênfase dada pelo Docente 2
às informações pouco claras passadas pelo MEC, às ideias centrais das reformas, também se constituiu num fator gerador de dificuldades e resistências pelos
demais docentes, no que se refere à apropriação dos conhecimentos.
As afirmações sobre a falta de clareza das informações reforçam o argumento da verticalização do fluxo, em certo aspecto natural e necessário, em
função da complexidade e do volume de variáveis envolvidas. Se por um lado o
sistema é hierarquizado em sua constituição, é fato que algumas decisões e informações tenham um fluxo que segue o caminho administrativo, através das instâncias hierárquicas do sistema de ensino até as instâncias das escolas.
Por outro lado, quando se trata de reformas, é preciso que as informações sejam as mais completas possíveis para que se possibilite o entendimento e
a apropriação da essência dessas reformas, como meio de tornar mais simples a
tarefa de formular as ações pedagógicas.
O processo deve estar articulado de maneira a propiciar uma participação significativa dos segmentos da instituição em todos os momentos, especialmente naqueles em que se tomam decisões, para fazer valer o respeito à relativa
autonomia da escola e aos sujeitos do processo de mudança.
Esse aspecto é discutido no parecer nº 15/98 do CNE, com o seguinte
argumento:
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As instâncias centrais dos sistemas de ensino precisam entender
que existe um espaço de decisão privativo da escola e do professor em sala de aula que resiste aos controles formais. A legitimidade e eficácia de qualquer intervenção externa nesse espaço
privativo dependem de convencer a todos do seu valor para a ação pedagógica. Vale dizer que a proposta pedagógica não existe
sem um forte protagonismo do professor e sem que este dela se
aproprie (PARECER nº 15/98 CBE/CNE, 1998, p.31)

Esse trecho do parecer reafirma o modo mais comum de condução de
processos no âmbito da gestão pública: os níveis hierárquicos superiores tomam
algumas decisões sobre o funcionamento de elementos do sistema educacional e
as encaminha juntamente com propostas de mudanças, na maioria das vezes,
sem considerar a importância de instâncias decisórias específicas do espaço
escolar. É necessário que haja esse reconhecimento para que os docentes, como
sujeitos do processo, convencidos da importância das novas ações pedagógicas,
apropriem-se delas e as legitimem.
O mesmo parecer também destaca:
Seria desastroso, nesse sentido, transformar em obrigação a incumbência que a LDB atribui à escola de decidir sobre sua proposta pedagógica, porque isto ativaria os sempre presentes anticorpos da resistência ou da ritualização. Contrariamente, a proposta pedagógica para cuja decisão a escola exerce sua autonomia, deve expressar um acordo no qual as instâncias centrais serão parceiras facilitadoras do árduo exercício de explicitar, debater
e formar consenso sobre objetivos, visando potencializar recursos
(PARECER nº 15/98 da CBE/CNE, 1998, p.31)

À medida que as decisões foram tomadas e assumidas pelo grupo de
docentes, estes começaram a aderir e fazer valer a relativa autonomia da escola
e as suas próprias.
A forma de apresentação da estratégia metodológica de projetos integradores aos docentes do CEFET-SE revela como tradicionalmente são conduzidas as etapas ou projetos que implicam em reformas estruturais do ensino ou do
currículo, no âmbito da rede Federal de Educação Profissional. Isto é, algumas
decisões já estão tomadas em função de uma articulação com as políticas públi86

cas e o Projeto Político Pedagógico, restando aos docentes uma relativa autonomia sobre o processo pedagógico.
A esse processo verticalizado de informações e mudanças podemos
chamar de “efeito cascata”, significando que as principais decisões são tomadas
nos níveis gerenciais do topo da hierarquia do Sistema Federal de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT). Na sequência, os gestores dos outros níveis hierárquicos vão sendo informados e comunicando aos seus comandados as propostas e projetos, até chegar aos protagonistas das mudanças: professores e estudantes.
Essa forma de encaminhamento constitui-se quase sempre num fator
gerador de conflitos, incompreensões, interpretações equivocadas, principalmente
quando não há articulação e abertura de diálogo entre as instâncias, de forma que
garanta informações claras e consistentes para deslanchar o processo de reformas, diminuindo, assim, as possibilidades de resistências entre os docentes e
aumentando as possibilidades dos consensos possíveis.
Isso exige de todos, além da reflexão permanente, bastante clareza
sobre as reformas, de maneira que no desenrolar do processo possam ser minimizadas as consequências negativas do “efeito cascata”. Portanto, o fenômeno
da verticalização das informações é um elemento potencializador de dificuldades,
resistências, tensões e conflitos, no aspecto informacional da instituição, nos níveis da gestão e do corpo docente.
Entretanto, não podemos reputar o conjunto de dificuldades apenas ao
que chamamos de “efeito cascata”, pois compreendemos que há uma complexidade do sistema, inclusive pelas dimensões do país dentre outros aspectos.
Por outro lado, as adesões espontâneas enfatizadas nas falas dos professores pareceram-nos estranhas, considerando que aconteceram dificuldades e
resistências nos momentos iniciais do processo de implantação das reformas.
Quando observamos comparativamente as respostas dos docentes, identificamos
esse antagonismo nas afirmações da maioria, que considerou a estratégia metodológica de Projetos Integradores desafiadora e interessante, por isso aderiram.
Essa resposta foi predominante entre os docentes da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT). No entanto, segundo alguns docentes das áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT) e Linguagem,
Códigos e suas Tecnologias (LCT), os professores das disciplinas Física, Química
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e Matemática (não houve referência à Biologia) sempre apresentavam muita resistência a trabalhar com essa metodologia de projetos.
Esse antagonismo de posições nos faz levantar a seguinte questão:
como pode haver resistência dos docentes da área de CNMT à implantação dos
Projetos Integradores e, ao mesmo tempo, eles considerarem a proposta interessante? Esse paradoxo merece uma análise mais aprofundada.
Por hipótese, os docentes da área de CNMT tiveram dificuldades para
materializar as propostas da reforma, no aspecto das ações pedagógicas e de
identidades com as temáticas do processo. Isso os levou a adotar atitudes resistentes, apesar de considerarem interessantes os propósitos da reforma. Fica
premente o desejo dos docentes de mudanças em suas práticas, mesmo sem
saber como.
O Docente 3, da área de CNMT, nas suas impressões sobre a metodologia de ensino por projetos, ao mesmo tempo que se mostrou aberto ao desafio,
também apontou dificuldades:
Eu gostei muito, achei que [...] na época, a Escola [...] deu um salto para o futuro, quando considerou essa possibilidade viva [...].
Eu senti que houve pessoas que rejeitaram essa proposta. Resistência por parte, até de algumas pessoas que faziam [outros] projetos, porque aceitar a proposta é uma coisa, e você implementar
a proposta é outra.
Docente 3

Embora esse docente, não tenha explicitado a sua crítica sobre quais
eram os docentes resistentes e as formas de resistência, revelou que não deve
haver um descompasso entre a adesão e a implementação, ao afirmar que não
basta aceitar a proposta, é preciso empenho e engajamento no momento da implementação. Em última análise, para ele isso se configura como uma dificuldade
dos docentes, que pode ser entendida por alguns como resistência.
Identificamos também outra forma de adesão, nas palavras do Docente
4:
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Bom, minha reação sempre foi assim de muita curiosidade, não é?
Coisa que a gente ouve falar e tal. Mas a gente nunca participou,
nunca atuou nesse formato de ensino. Então ficou aquela curiosidade. Nesse caso eu não aderi. A escola foi quem aderiu! Aí então nós professores, não tivemos muita escolha.
Docente 4

O docente demonstra que aceitou participar do processo por entender
que a escola, ao aderir a essa metodologia de projetos, não deixou outra saída
para os professores.
O docente 2, que durante o período de preparação para a primeira experiência com Projetos Integradores no ano de 2000, acumulava as funções de
Gerente de Ensino, aponta dificuldades para trabalhar com essa estratégia metodológica.
Eu achei que a proposta foi muito boa, muito bem intencionada.
Mas, sabia dos problemas que a gente ia ter se não fosse bem
trabalhada, bem gerenciada, bem coordenada. [...] Eu vi a reação
dos colegas, acho que parecida com a reação dos outros colegas,
das outras áreas [...] foram ótimos. [...] Foram bem receptivos, fizeram o máximo que puderam se juntaram tentaram elaborar,
dentro é claro da visão que a gente entende. [...]. A gente depois
da nossa formação [...] entrar nessa proposta do governo assim,
sem preparo nenhum entendeu? Era preciso primeiro preparar os
professores, nessas famosas dificuldades, [pois] não estavam
preparados.
Docente 2

O docente, mais uma vez, reafirma que professores se mostraram receptivos para adotar a proposta e participar dela, sem colocarem obstáculos. No
entanto, apontou dificuldades relacionadas ao conhecimento teórico sobre a Metodologia de Projetos, principalmente quanto à preparação para o Trabalho Pedagógico e à própria formação dos docentes.
Constatamos que as dificuldades que emergiram estão relacionadas às
formas de apresentação das reformas, na medida em que fatores como informação, comunicação, estudo, conhecimento teórico e formação docente, são deter89

minantes para ajudar a superar os obstáculos surgidos no processo. Entretanto,
essas dificuldades poderiam transformar-se, nas etapas de elaboração, em conflitos entre concepções de áreas, de princípios pedagógicos, de prática de ensino,
entre outros.
Portanto, era preciso que cada um buscasse, nos níveis individual e coletivo, superar as dificuldades surgidas a partir da instauração do processo das
reformas. Destacamos a fala da docente 7, que revela quais foram suas estratégias para superar as dificuldades surgidas:
O impacto foi muito grande. Depois fui me envolvendo e me aprofundando através de leituras e passei a perceber que essa proposta metodológica poderia ser enriquecedora, uma vez que sairíamos, em muitos momentos, dos limites da sala de aula, e partiríamos para atividades de ensino que favoreceriam a vivência de situações reais, contextualizadas, com aulas “in loco”. Outro fator
importante seria a motivação dos nossos discentes, que passariam a ser os atores de todo o processo, deixando de lado a passividade, constantemente presente nas aulas ministradas de forma
tradicional. [...] no início por imposição da Diretoria de Ensino, depois por motivação, curiosidade. Queria fazer algo que fugisse um
pouco da metodologia tradicional, da pedagogia diretiva, e partir
para uma pedagogia não diretiva, até mesmo relacional. Ter o
prazer de trabalhar com alunos mais autônomos, conscientes, reflexivos, participativos, ou seja, cidadãos ativos21.
Docente 7(Grifos nossos)

A docente, ao relatar o processo de superação de suas dificuldades,
revela que é, entre os docentes entrevistados, a que mais se aproxima das reflexões sobre a Pedagogia de Projetos ou dos Projetos de Trabalho. Ao afirmar que
trabalhar com os Projetos Integradores abriria a possibilidade de promover articulações entre os conteúdos estudados em sala de aula e o meio físico e social,
mostra que percebia os princípios da contextualização e da interdisciplinaridade, o
que, conforme cita o art. 6º da resolução nº 3/98 da CEB/CNE, poderia contribuir
para a formação de cidadãos.
Ao revelar seu desejo de fazer algo diferente em sua prática pedagógica, a docente reforça que está de acordo com os dois princípios centrais da Escola Nova, pois, mesmo sem revelar se os conhecia, mostra sua preocupação com
21

Os grifos são nossos.
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a inovação da sua prática pedagógica e a intenção de preparar o aluno para a
vida na sociedade, por meio do desenvolvimento de competências para o mundo
do trabalho e da promoção da sua autonomia. Para ela, o aluno, ao trabalhar nessa perspectiva, abandona a postura passiva para assumir uma atitude ativa na
construção do conhecimento e na relação ensino-aprendizagem.
Os projetos de ensino potencializam condições de ganhos qualitativos
para o trabalho pedagógico da Instituição. Estes ganhos estão relacionados ao
processo de elaboração e execução de atividades pedagógicas planejadas, não
só pelos docentes, mas também com a participação ativa dos alunos. Isso se materializa no processo de ensino-aprendizagem, na valorização da experimentação,
na troca com o outro, culminando com o desenvolvimento de competências técnicas e sociais, horizontalidade na relação entre professor e aluno e no incentivo à
vivência em grupo.
Apesar de toda a discussão sobre a forma de apresentação da metodologia de ensino por projetos apontar que a maioria dos docentes via como positiva
a possibilidade de trabalhar nessa perspectiva, encontramos, também, docente
que não entendeu dessa forma. Esse antagonismo pode ser identificado nas palavras a seguir:
Os professores nunca foram espontaneamente para nada, não é?
Muito menos para isso. Inclusive, houve uma resistência muito
grande, da maioria dos professores. Os professores de Ciências
Exatas nunca assumiram. O pessoal da Física lá ou da Matemática.
Docente 5

Este docente estabelece um contraponto com tudo o que, até então, foi
revelado na fala dos demais docentes entrevistados. Referiu-se enfaticamente
aos professores da área de CNMT e afirmou que nunca assumiram a proposta.
No entanto, os próprios docentes dessa área não se posicionaram de acordo com
essa avaliação do Docente 5. Todavia, esse mesmo docente complementa suas
impressões, procurando rever sua posição:
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[...] eu tô falando de Ciências Exatas, mas tinha a participação
muito boa do José, professor de matemática, nos tratamentos
[dos conteúdos] [...] e acho que no final, até João também, ajudou
muito na parte de estatística. Em compensação, dos outros, eu
posso estar cometendo alguma injustiça aí, mas, dos outros eu
não me lembro de nada, que tenha se modificado.
Docente 5

O docente admitiu que, talvez, estivesse sendo injusto, pois, nos momentos em que vivenciou a experiência, identificou que a participação de professores da área de CNMT foi mínima, com essas pequenas ressalvas citadas. Esse
docente, em um primeiro momento, foi colaborador do GT e depois foi Diretor de
Ensino em uma das edições dos Projetos Integradores. Ressaltamos que, na fala
desse professor, a resistência dos docentes da área de CNMT se revela como
omissão em participar das atividades pedagógicas, tanto na elaboração, quanto
na execução e até na própria construção do processo de reforma.
O Docente 6, da área de CHT, ao ser questionado sobre se apresentou
resistência às reformas, apontou que houve resistência dos professores do grupo
de CNMT, embora não afirme que eles não tenham participado do processo. Eu
não apresentei resistência, não. Mas, eu avaliei como complicado, em função,
talvez até, da própria falta de experiência dos outros colegas. O grupo das [Ciências] exatas tinha uma resistência imensa (Docente 6).
Não fica claro, nessa fala, a forma de materialização das resistências.
Todavia, esse docente atribui o comportamento resistente dos professores da área de CNMT à “falta de experiência”. Podemos inferir que essa “falta de experiência” esteja relacionada não somente às oportunidades de poder trabalhar na
perspectiva de projetos de ensino, mas também à própria formação de cada docente.
Compreendemos que os Projetos Integradores poderiam propiciar condições de superação da prática pedagógica tradicional, predominante entre os
professores da área de CNMT, no CEFET-SE. Nesse sentido, Pernambuco afirma
que é preciso promover a

92

[...] superação do que tem sido denominado senso comum
pedagógico, impregnado no ensino/aprendizagem dessa área, a
que todos estamos perigosamente sujeitos. Esse risco está
relacionado, entre outros, com o pressuposto de que a
apropriação de conhecimentos ocorre pela mera transmissão
mecânica de informações.
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002, p.32).

Ao trabalharem suas ações pedagógicas, os docentes tenderam a fechar a idéia de integração em suas áreas de conhecimento. A maioria revelou
essa tendência em suas entrevistas, afirmando que, ao ouvirem falar de Projetos
Integradores, entendiam que todos deveriam trabalhar em uma espécie de pool
de disciplinas e áreas. A interpretação dos docentes nos leva a inferir que essa
compreensão traz dificuldades para o processo de desenvolvimento dos projetos
como integração dos conhecimentos.
Em que pese serem questionados sobre as reformas, os docentes não
indicam se já as conheciam previamente, mesmo que de forma superficial. Revelam que tiveram acesso nos momentos de reuniões promovidas nessa etapa.
Passados os momentos iniciais da apresentação, dos estudos, ainda
superficiais, e do processo de conquista dos docentes para que assumissem essa
estratégia metodológica, fazia-se necessário começar a elaboração do primeiro
projeto.
Entretanto, é importante ressaltar que as propostas de mudanças
das/nas práticas docentes ocorreram em um espaço social que tem uma profunda
relação com os modos de pensar e agir da sociedade. A escola se nutre e recria
esses modos e, portanto, os docentes, ao se engajarem em uma proposta de Projeto Integrador, também estão se recriando, a partir do que cada um traz desta
sociedade, da cultura e da história em que estão imersos. Mesmo que as manifestações contrárias ou de adesões não revelem o que está por traz dessas atitudes,
há algo que incomoda os docentes, que é o fato de ter que seguir determinações,
sem ao menos conhecer o seu conteúdo com mais profundidade.
Paulo Freire (2004) faz uma distinção entre determinação e condicionamento para explicar que nós nos construímos nos fazendo presentes no mundo. Por isso, ser condicionado é ser consciente do inacabamento e, assim, poder
ir para além dele. É a possibilidade de interferir no mundo e, consequentemente,
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nos seus destinos, enquanto o determinado não oferece essa via. Ora, o que seria então, a elaboração da Pedagogia de Projetos se não possibilitasse a posição
dos docentes sobre a própria metodologia e sua elaboração?
A consciência da importância dos docentes e dos estudantes para realizar a proposta está clara, inclusive, nas orientações do MEC. No entanto, entre o
pensado (escrito) e o realizado para a implantação dos projetos, há uma distância
que acaba por afastar a possibilidade de uma construção, em que cada um tem a
oportunidade de se posicionar. O próprio período escolhido para iniciar o processo de estudar e elaborar a proposta foi o recesso escolar.
Ao mesmo tempo, observamos que a discussão dos Projetos Integradores se iniciou sem que os docentes estabelecessem relação entre os pressupostos de uma estratégia metodológica e as questões que estavam presentes na
LDB e nos documentos oficiais de reformulação do Ensino Médio e da Educação
Profissional. A inexatidão das informações, bem como a crítica à forma de condução do processo pelo MEC indicam o pouco envolvimento dos docentes nas discussões sobre as questões políticas, econômicas e sociais das transformações da
Educação Básica e da Educação Profissional.
Outro elemento, ainda que não seja do interesse deste estudo, e para o
qual não há dados suficientes, mas que nos instiga a inferir um entendimento, é
que as reformas sempre estão acompanhadas da descentralização de recursos e,
quase sempre, o pedagógico fica subordinado ao financeiro. Isso acaba por interferir no tempo de elaboração e execução dos projetos pedagógicos e, consequentemente, na participação dos docentes.
Nesse sentido, algumas rejeições ou adesões, assim como alguns conflitos, devem ser compreendidos como demonstração de que não se quer projetos
predeterminados, mas contribuir para a construção destes a partir do conhecimento já existente, até porque os docentes não estão dispostos a abrir mão dos
seus conhecimentos e das suas práticas. Eles estão abertos para outras experiências, mas necessitam também ter certo grau de segurança sobre isso. Como
diz Freire (2004, p. 93), “a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce ausente desta competência”.
É nesse sentido que não podemos desconsiderar as análises que tratam a escola como uma instituição que tem uma visão restrita de preparação de
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jovens para atuar no mercado de trabalho e, por isso, muitas reformas são, na
realidade, uma tentativa de levar os professores a realizarem outras funções na
escola. Para tal, propõem mudanças nos conteúdos curriculares, na organização
da escola, nas relações entre professores e alunos e são, portanto trabalhadas na
perspectiva de adequações e não de condicionamentos e inacabamentos.
Não é possível desenvolver um projeto em que a relação entre escola e
sociedade não esteja presente, além disso, os processos não ocorrem de forma
individualizada, passiva e muito menos, sem resistências. Estudos de Apple
(1982), Enguita (1989), Frigotto (1998), entre outros, salientam esta questão.
As análises aqui expostas levam em consideração, de modo crítico, as
questões postas pelas mudanças ocorridas na esfera do trabalho e suas relações
na esfera educacional, com os aspectos da formação humana e das relações sociais na escola, enquanto um espaço social que tem o poder de participar das
mudanças da sociedade atual, de construir práticas e vivências em que docentes
e estudantes tenham cada vez mais consciência do seu papel, não somente no
seu destino, como também para os destinos de uma sociedade que pode ser mais
igual e justa.
Por essa razão, podemos afirmar que a participação dos docentes necessita ser consciente do seu papel na implementação de qualquer proposta pedagógica, pois consideramos que nós, ao nos colocarmos e tentarmos transformar as nossas práticas, também estamos nos transformando. A escola possibilita
isso, e a produção da existência do docente se faz na sua prática e na reflexão
sobre ela, muito embora, no caso do CEFET-SE, não tivéssemos materiais suficientes para falar dessa reflexão. Isso torna-se visível nas falas que serão explicitadas mais adiante, nas quais é possível identificar que a preocupação maior estava
na execução dos projetos e não na reflexão sobre as ações.

2.3. O Conteúdo dos Projetos Integradores
Escolhemos para análise três Projetos Integradores construídos pelos
docentes que participaram da experiência, por serem os únicos disponíveis nos
registros oficiais da instituição, apesar de ter havido outros, cujos registros não
foram encontrados em nossa pesquisa. Os projetos analisados são: “O Baixo São
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Francisco Sergipano” (2001-2002), “Conhecendo Aracaju” (2002-2003) e “Um auto de Natal em Sergipe D’El Rey”(2003), todos desenvolvidos com os primeiros
anos de estudo do Ensino Médio concomitante ao técnico, sendo que o primeiro e
segundo projetos, respectivamente, também aconteceram nos segundos anos de
estudo.
Cabe ressaltar que, apesar do primeiro e segundo projetos terem uma
duração de dois anos, só foi possível fazer a análise do conteúdo dos períodos
iniciais de cada um, em função da ausência de registros, embora, no caso do primeiro projeto, existam registros de alguns resultados do segundo ano de execução. Para tanto, após a leitura dos registros de que dispúnhamos, destacamos os
pontos principais a partir das divisões que compõem cada projeto e elaboramos
os quadros a seguir, com as compilações das principais idéias e elementos.
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Quadro 2-1 - PROJETO INTEGRADOR "BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO" - 2001-2002
Justificativa (Destaques)
∗ Com a missão de contribuir
para a formação integral do
homem, preparando-o, enquanto agente de transformação para o desenvolvimento social, o CEFET-SE
tem a responsabilidade de
se integrar a essas mudanças, oferecendo a educação
contextualizada e interdisciplinar.
∗ Viabilizar a busca de saberes para o desenvolvimento
de competências e habilidades que assegurem a
construção de uma cidadania responsável, autônoma e
solidária.
∗ A integração das áreas de
conhecimento, através desse
projeto, promoverá a superação da visão restrita de mundo que tem tradicionalmente
o aluno e abrir caminhos
para uma melhor compreensão da realidade que o
cerca. Assim os saberes
adquiridos, passam a ter
significação maior no seu
dia-a-dia
∗ O projeto pretende contribuir
para a formação do educando, ao desenvolver competências e habilidades que
possam promover sua inserção na nova realidade social
e do trabalho
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Objetivos
Geral:
Propiciar situações de aprendizagem
que somente a pesquisa e a construção do conhecimento, através da
im-plementação de um projeto integrador que aponte para um currículo
interdisciplinar, assegurando o desenvolvimento da autonomia intelectual e
do pensamento crítico
Específicos:
∗ Propiciar ao educando experiências
que desenvolvam a capacidade produção das pesquisas, transformandoas em possibilidades de preservação
de uma micro-região e melhoria das
condições de vida da população contextualizadas no Baixo São Francisco
Sergipano;
∗ Proporcionar ao aluno discussões e
reflexões sobre o Baixo São
Francisco Sergipano e no que tange a
transposição e/ou revitalização do rio;
∗ Promover estudos que permitam ao o
educando compreender o nível de
importância dos recursos naturais
existentes no baixo São Francisco
Sergipano, bem como a necessidade
de serem utilizados racionalmente
pela sociedade, visando a sua
preservação;
∗ Desenvolver atividades e pesquisas
que
proporcionem
condições
necessárias ao educando, para que
possa construir conhecimento a partir
de ações interdisciplinares que assegurem ao mesmo, a capacidade de intervir criticamente na realidade do
Baixo São Francisco Sergipano;

Metodologia

Competências

Elementos:
1. abertura de caminhos para
"busca de saberes",
2. desenvolvimento de habilidades e a construção de
competências
3. Discente como sujeito participante e produtor do seu
próprio conhecimento.
Etapas para a realização do
projeto:
a) Observação;
b) Entrevistas;
c) Questionários e Formulários
d) Debates
e) Seminários
f) Pesquisas Bibliográficas;
g) Produção de Documentários de Painéis
h) Gincanas
i) Atividades Artísticas
j) Aulas in loco

Os docentes chamam o tema do Projeto de Integrador de “tema gerador” não deve ser confundido com Tema Gerador a que Paulo Freire se refere.

Atividades

Avaliação

1ª ETAPA –2000 (coincide
com a apresentação das reformas)
1. Composição do grupo de
trabalho. Estudo dos pressupostos teóricos.
2. Aprofundamento dos estudos (fitas de vídeo, teleconferências, discussões,
textos)
3. Definição do “tema gerador"22 do 1° projeto.
4. Estudo sobre metodologia
de projetos
5. Elaboração do projeto Baixo São Francisco Sergipano
6. Validação do projeto
7. Apresentação do projeto a
direção geral
8. Encaminhamento do projeto ao ministério da educação
9. Capacitação

∗ Concepção emanciadora
∗ Contínua, sistemática, efetiva, abrangendo todas as
etapas do Projeto Interdisciplinar
∗ Tem a função de subsidiar a
política pedagógica da concepção articuladora das
disciplinas e dos contextos
vivenciados pelos alunos
∗ Serão aplicados instrumentos (questionários, observação direta, entrevistas, memorial, relatórios, etc.)
∗ Terá como princípios: Ser
emancipatória e transformadora
∗ Dar-se-á ênfase à construção de conceitos, participação,
atitudes
de
cooperação,
liderança,
interpretação de idéias,
capacidade
de
coletar
dados
e
aplicar
conhecimentos em conexão
com saberes das diversas
áreas.

2ª ETAPA –2001
1. Apresentação do Projeto à
comunidade (Pais e Alunos)
2. Discussão e organização
de atividades com os envolvidos (Alunos e Professores).
3. Reunião do Grupo de Trabalho para ajuste final das
atividades
4. Implementação dessas atividades
5. Reuniões de acompanhamento e avaliação

Quadro 2-2. - PROJETO INTEGRADOR "BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO" - 2001-2002 - Complemento
RECURSOS

1.

DIDÁTICOS E FÍSICOS: Câmara de vídeo e fitas VHS; videocassete; computadores e impressoras; máquinas fotográficas e filmes; gravadores; transporte; microscópio; expositores; televisores;
disquetes; livros, apostilas didáticas, revistas; laboratórios; salas de aula; material esportivo.

2.

HUMANOS: 16 Professores envolvidos; Alunos das primeiras séries do Ensino Médio; Pedagogos; Diretores, Gerentes e Coordenadores; Motoristas; Comunidade.

Obs.: A capacitação será efetivada através de: Visitas ao Baixo São Francisco para conhecimento e estudos; Pesquisa bibliográfica; Seminários abordando temas relacionados ao Baixo São Francisco;
Fitas gravadas dos vários debates ocorridos no Senado, na Câmara Federal e nos meios de comunicação; Reuniões de estudo do próprio grupo
BIBLIOGRAFIA DO PROJETO
ALBERTO, Jorge. Transposição do Rio São Francisco II. In: Aracaju Magazine. Aracaju: Rabhiz Editora e Gráfica Ltda. Ano 4, nº 45. Março de 2000.
ALVES, Francisco José. Nota sobre ocupação histórica do baixo São Francisco. In: Caderno de arqueologia. Aracaju: PAX.1997.
ALVES, Maria do Carmo. Transposição do rio São Francisco. In: Aracaju Magazine. Aracaju: Rabhiz Editora e Gráfica Ltda. Ano 4, nº 45. Março de 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-lei nº 9394/96. Brasília,1996.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Brasília,1999 .
FÉLIX, Laiva Otero. História e memória: problemática da pesquisa. Passo Fundo:Ediuopf,1998.104 p.
FERNANDES, Florestan. A Organização Social dos Tupinambás. São Paulo: Editora Hucitec.1989.
FREIRE, Felisberto. História Territorial de Sergipe. Aracaju, SEC,1995.
FREIRE, Felisberto. História de Sergipe. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Aracaju: Governo de Sergipe,1977.
GETILE, Paola & BENCINI, Roberta. Para aprender (e desenvolver) competências. In: Nova Escola. Ano XV n° 135, setembro de 2000.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 6.ed. São Paulo: editora Alfa.1993.
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MACHADO, N. J. Educação: Projetos e Ensaios. Coleção Ensaios Transversais. São Paulo: Editora e Esculturas. 2000.
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BIBLIOGRAFIA DO PROJETO – Continuação
MESQUITA, Zilá & BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Organizadores). Territórios do Cotidiano: uma introdução novos olhares e experiências. Porto Alegre/Santa Cruz do Sul: Ed. Universidade/UFRGS/Ed Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC.1995.
NUNES, Evanilde Serra Pinheiro. O Rio São Francisco. Propriá: PMP/Editora J. Andrade. Ano de 1996.
OLIVEIRA, José M. Domingos de. Notas Etnohistóricas do Baixo São Francisco. In: cadernos de arqueologia. Aracaju: PAX. 1997.
PASSOS SUBRINHO, Josué Modesto do. História econômica de Sergipe:1850-1930. Aracaju: Universidade Federal de Sergipe.1987.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens. Porto Alegre . 1999.
SANTOS, Aldeci Figueiredo & Fontes, Aracy Lasano. Geografia, agricultura e meio ambiente. São Cristóvão: NPGED/UFS, 1999. 263p.
SAUL, A. M. Avaliação Emancipatória . 2ª ed. São Paulo: Cortez Editora.1994.
Trevisan, Leonardo. Senhor Coronel, meus "respeitos" a vossa Mercê. In: A Republica Velha. 5ª ed. São Paulo: Global Editora. 1982. Coleção História Popular. 21-26p.
VARGAS, Maria Augusta Mundim. Desenvolvimento Regional em Questão: o baixo São Francisco revisitado. São Cristóvão: UFS/NPGED. 1999. 279p.
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Quadro 2-3 - PROJETO INTEGRADOR "CONHECENDO ARACAJU" - 2002-2003
Justificativa (Destaques)
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∗ Articulação entre as categorias, Educação, Trabalho e
Cidadania, enquanto pressupostos
possíveis
e
necessários à formação de
um homem intelectualmente
au-tônomo e comprometido
com a construção de uma
sociedade mais justa e democrática.
∗ Opção metodológica para
aproximar as programações
pedagógicas à realidade
concreta dos sujeitos do processo educativo.
∗ Reafirmar a condição da
Escola como espaço privilegiado de construção coletiva de novas e significativas
competências socialmente
transformadoras.
∗ A estratégia pedagógica de
aprendizagem através de
Projeto Integrador reconhece a pesquisa como um princípio educativo que constitui-se em um novo paradigma para a construção de
competência.
∗ Professores e alunos são
estimulados a assumir novas e positivas posturas,
gerando um ambiente escolar democrático e criativo.
∗ Esta prática pedagógica privilegia procedimentos de aprendizagem por meio de situações-problema, e exige a
mobilização e articulação de
saberes das diversas áreas
do conhecimento e reforça a
contextualização
e
a

Objetivos
1. Geral:
Promover a integração entre
as diversas áreas do conhecimento, como forma de garantir uma aprendizagem
significativa, contextualizada
e interdisciplinar.
2. Específicos:
∗ Desenvolver no educando
uma postura responsável e
solidária no que respeita à
preservação de sua cidade;
∗ Promover estudos que contribuam para que o aluno
aprofunde seus conhecimentos sobre Aracaju, tornandoo um agente de sua promoção e divulgação;
∗ Possibilitar à comunidade
escolar o resgate das manifestações histórico-culturais
de Aracaju;
∗ Despertar a consciência crítica frente aos problemas
gerados pela ocupação desordenada;
∗ Identificar os monumentos
históricos, tendo em vista
sua catalogação

Metodologia

Competências

Atividades

Avaliação

Elementos:
1. Situações-problema
2. Contextualizar os conhecimentos
3. Articular os conhecimentos com os fatores sociais, éticos, morais, econômicos e científico-tecnológicos,
4. Propiciar um saber relacional, por meio de aprendizagens significativas.

1. Confrontar opiniões e
pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e
suas manifestações específicas.
2. Considerar a linguagem e
suas manifestações como
fontes de legitimação de
açordos e condutas sociais, e sua representação
simbólica como forma de
expressão de sentidos,
emoções e experiências
do ser humano na vida
social.
3. Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, ícones,
etc.).
4. Exprimir-se
oralmente
com correção e clareza,
usando a terminologia
correta.
5. Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou
apresentar conclusões.
6. Analisar qualitativamente
dados quantitativos representados gráfica e algebricamente relacionados a
contextos
socioeconômicos,
científicos ou cotidianos.
7. Procurar e sistematizar
informações
relevantes
para a compreensão da
situação-problema.
8. Articular o conhecimento
científico e tecnológico
numa perspectiva interdisciplinar.

1ª ETAPA – 1º Semestre de
2002
1. Apresentação do Projeto
aos alunos ingressos e aos
pais
2. Palestras com temas que
subsidiarão o desenvolvimento do Projeto
3. Mini curso de Produção de
Texto
2ª ETAPA – 2º Semestre de
2002
1. Composição dos grupos
2. Definição dos Grupos por
Bairros
3. Elaboração dos instrumentos de pesquisa
4. Aplicação
experimental
dos instrumentos de pesquisa
5. Sessão Multidisciplinar de
Estudo p/ análise do questionário
6. Avaliação para retroalimentação do Projeto
3ª ETAPA – 1º Semestre de
2003
1. Reestruturação dos instrumentos de pesquisa
2. Pesquisa de Campo
3. Pesquisa Bibliográfica
4ª ETAPA – 2º Semestre de
2003
1. Análise dos Dados Levantados
2. Produção de Relatórios
3. Produção de Memorial
Fotográfico
4. Produção de Guia de Monumentos de Praças
5. Produção de Folhetos Informativos
6. Seminário de Culminância

1. Avaliação
de
aprendizagem terá como
princípio o equilíbrio entre
os aspectos cognitivos,
afetivos
e
2. comportamentais
Conjunto
de
novas
decisões
pedagógicas,
com destaque para a
resignificação do ensinar e
do
aprender
e
sua
necessária avaliação.
3. Avaliar a aprendizagem,
implica
numa
feição
marcadamente solidária e
inclusiva
4. Atividades
de
aprendizagem
serão
avaliadas
sistematicamente ao longo
de todo processo, por meio
da
elaboração
de
portifólios
sobre
cada
aluno, inclusive a produção
de relatórios e promoção
de seminários ao longo
das etapas do projeto. A
avaliação
será
desenvolvida
como
5. interferência
A avaliação desse
pedagógica
projeto
qualitativa e conseqüente.
converter-se-á
mente na atribuição da
ta do 3º bimestre, ficando,
portanto, os professores
de todas as áreas na
dição
de
lançar
a
ção
resultante
do
so do grupo de professores de sua respectiva área.

Etapas para a realização do
projeto:
a) Duração de dois anos;
b) Realização de Seminários
e cursos para os envolvidos, com temáticas que
darão suporte ao desenvolvimento do projeto: 1Pesquisa como princípio
educativo; 2- Como elaborar um projeto de pésquisa; 3- Como fazer
pesquisa bibliográfica; 4Memória e patrimônio histórico; 5- Ocupação periférica, Quadrilátero de Pirro
e Aribé; 6- Curso de Produção de Textos.
c) Alunos e professores distribuídos por área de
nhecimento, para que o
Eixo Central do Projeto
possa abarcar os desdobramentos:(a) O Grupo de
Ciências Humanas voltado
para os aspectos: a.1. Levantamento
dos
mentos de praças; a.2.
pectos ambientais e turísticos; b) O Grupo de Lin-
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Justificativa (Destaques)
disciplinaridade, entendendo
que
estes
elementos
buem para a construção de
competências
e
de
sentação e comunicação,
por meio de uma prática
ducativa organizada e desenvolvida coletivamente.
∗ Possibilidade para que os
alunos do Ensino Médio
aprofundem seus conhecimen-tos sobre Aracaju, com
destaque para os aspectos
históricos,
sócio-econômicos, culturais e ambientais
∗ A comunidade escolar do
CEFET-SE pretende contribuircom a cidade através
da elaboração de um
catálogo
sobre
as
potencialidades
artísticas,
literárias,
desportivas,
turísticas e arquitetônicas da
cidade
de Aracaju.construída
∗A
aprendizagem
de maneira integrada, consiste na elaboração de competências que, por definição,
mobilizam e articulam elementos cognitivos, afetivos,
emocionais, sociais e culturais. O contato direto e sistemático com a realidade concreta oportunizará ao aluno
compreender o processo de
produção do conhecimento
como dinâmico, criativo e
emancipatório.

Objetivos
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Metodologia

Competências

guagens e Códigos: pesquisa voltada para a arte,
lazer, literatura e influência
da língua estrangeira no
comércio de Aracaju. Outra parte do grupo entrevistará personagens ilustres de Aracaju, representantes da literatura,
música, arte e da história
popular. Ao final, produção
de relatórios, textos informativos e literários; c) O
Grupo de Ciências da Natureza: pesquisa nas feiras
livres de Aracaju, observando os alimentos colocados à venda, sua
dade, sua origem, sua pureza e conservação, e os
aspectos voltados para o
venda e compra.
d) Elaborar instrumentos de
pesquisa
(questionários,
entrevistas e mapeamento) a partir de sessões
multidisciplinares de estudo para aplicação e análise.
e) A terceira etapa: com
alunos na 2ª série, com a
continuidade das atividades do projeto, com turmas distribuídas pelos
bairros para aplicar quêstionários nas feiras-livres,
entrevistas com moradores
e fotografar bustos e monumentos das praças.
f) Na 4ª e última etapa:
lise dos dados levantados
e
apresentados
em
nários. A partir da análise,
promover-se-ão ações de

9. Compreender as ciências
como
construções
humanas,
entendendo
como
elas
se
desenvolveram
por
acumulação, continuidade
ou ruptura de paradigmas,
relacionando
o
desenvolvimento científico
com a transformação da
10. Compreender
sociedade.
os elementos cognitivos, afetivos,
sociais e culturais que
constituem a identidade
própria e a dos outros.
11. Compreender
a
sociedade, sua gênese e
transformação,
e
os
múltiplos fatores que nela
intervêm, como produtos
da ação humana; a si
mesmo como agente
social; e os processos
sociais como orientadores
da
dinâmica
dos
diferentes
grupos
de
12. Compreender
indivíduos.
o
desenvolvimento
da
sociedade como processo
de ocupação de espaços
físicos e as relações da
vida humana com a
paisagem,
em
seus
desdobramentos políticos,
culturais, econômicos e
13. Aplicar
humanos.
as tecnologias das
Ciências
Humanas
e
Sociais na escola, no
trabalho e em outros
contextos relevantes para
sua vida.

Atividades

Avaliação
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Justificativa (Destaques)

Objetivos

Metodologia

Competências

Atividades

Avaliação

retorno à comunidade por
meio de folhetos informativos, palestras, literatura
de cordel, produção do
guia de monumentos de
praça. Culminância em
novembro de 2003: os alunos apresentarão em
seminário os resultados

Quadro 2-4. - PROJETO INTEGRADOR "CONHECENDO ARACAJU" - 2002-2003 - Complemento
RECURSOS
1.

DIDÁTICOS E FÍSICOS:

Câmera de vídeo e fitas; videocassete; computadores e impressoras; máquinas fotográficas e filmes; gravadores; transporte; microscópio; expositores; televisores; disquetes; livros, apostilas didáticas,
revistas; laboratórios; salas de aula; material esportivo.
2.

RECURSOS HUMANOS

16 Professores envolvidos; Alunos das primeiras séries; 1 Pedagogo; Diretores, gerentes, coordenadores; Motoristas; Comunidade;
Obs.: A capacitação será efetivada através de: Visitas aos bairros para conhecimento e estudos; Pesquisas bibliográficas; Seminários abordando temas relacionados aos bairros; Reuniões de estudo do
próprio grupo.
BIBLIOGRAFIA DO PROJETO
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, 1999.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9394/96. Brasília, 1996
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Brasília, 1999.
FÉLIX, Laiva Otero. História e memória: a problemática da pesquisa. Passo Fundo: Ediuopf, 1998. 104 p.
FREIRE, Felisberto. História de Sergipe. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes; Aracaju: Governo de sergipe, 1977.
GENTILE, Paola & BENCINI, Roberta. Para aprender (e desenvolver) competências. IN: Nova Escola. Ano XV, n.º 135, Setembro de 2000.
MACHADO, N. J. Educação: Projetos e Ensaios. Coleção Ensaios Transversais. São Paulo: Editora Esculturas. 2000.
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SAUL, A. M. Avaliação Emancipatória, 2. Ed. São Paulo: Cortez Editora. 1994.
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens. Porto Alegre; Artmed, 1999.
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Quadro 2-5 - PROJETO INTEGRADOR "UM AUTO DE NATAL EM SERGIPE D’EL REI" - 2003
Justificativa (Destaques)
∗ Preservar as peculiaridades
da cultura sergipana.
∗ O papel fundamental do
CEFET-SE
é
identificar
objetos de estudo que se
inserem
no
patrimônio
cultural para estimular o
aluno a olhar para o passado
e compreender como se
constituiu historicamente a
identidade sergipana.
∗ Ao Ensino Médio do CEFETSE, cabe eleger temas para
os seus projetos interdisciplinares questões ditadas
pelas demandas culturais.
∗ Trata-se de um objeto que
pode ensejar múltiplas possibilidades de pesquisa e
que tem muito a dizer sobre
as nossas origens coloniais

Objetivos

Metodologia

Geral

Elementos:

∗ Promover a integração entre
as diversas áreas do conhecimento, como forma de garantir uma aprendizagem
significativa, contextualizada
e interdisciplinar.

1. Conceitos a explorar
2. Competências a desenvolver
3. Interfaces
Etapas para a realização do
projeto:

Específicos
Possibilitar aos educandos:
∗ Resgatar as tradições culturais da região nordeste;
∗ Valorizar elementos da cultura regional;
∗ Analisar a contribuição das
diversas heranças etnoculturais;
∗ Possibilitar a pesquisa, o debate e o reconhecimento da
diversidade de opinião;
∗ Reconhecer e resgatar as
múltiplas expressões típicas
de nosso povo como forma
de valorização e respeito à
cultura regional;
∗ Promover trabalhos em equipe que viabilizem o
desenvolvimento
da
responsa-bilidade individual,
de atitude solidária, ética e
de cooperação;
∗ Encenar um Auto de Natal
em Sergipe d’El Rei para a
comunidade interna e externa do CEFET/SE.
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a) pesquisa bibliográfica, (de
campo ou virtual) para que o
aluno possa desenvolver a
capacidade de selecionar e
organizar conhecimentos;
b) encenação do auto como
forma de promover a divulgação de resultados obtidos,
c) trabalhar a alternância de
liderança entre os alunos, a
interdisciplinaridade e a contextualização; por meio de
atividades artístico-culturais
como a dramatização, a
música, a dança, entre
outras, como forma de canalizar a capacidade criadora,
participativa e emotiva do
d) aluno.
elaboração dos textos será
um trabalho conjunto com os
professores de língua portuguesa e alunos
e) A dramatização será efetuada com a ajuda de todos os
professores envolvidos. A
História, a Geografia, a
Música, a Literatura, a
Educação Física envolverse-ão para finalizar o projeto
com
uma
apresentação
interdisciplinar,
contextualizada com a história das
personagens

Competências
1. Utilizar-se das linguagens
como meio de expressão,
informação e comunicação, aplicando os seus recursos expressivos mediante a natureza, função,
organização e estrutura
das manifestações.
2. Considerar a linguagem e
suas manifestações como
forma de expressão de
sentidos, emoções e experiências do ser humano
na vida social.
3. Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho na
linguagem e expressão.
4. Realizar produções artísticas coletivas nas linguagens da arte (música, dança, teatro, etc.)
5. Reconhecer a informática
como ferramenta para
novas
estratégias
de
aprendizagem.

Atividades
1ª ETAPA – 4 meses
1. Discussão para definição
do tema gerador do Projeto
2. Composição do texto do
Projeto – Elaboração
3. Apresentação do Projeto às
turmas
4. Organização das atividades
5. Pesquisas bibliográficas e
de campo
6. Reunião de acompanhamento e de avaliação
2ª Etapa: Restante do ano
letivo
1. Ensaios e apresentação do
auto.
2. Reunião de acompanhamento e de avaliação
3. Apresentação dos resultados

Avaliação
1. Avaliar a aprendizagem a
partir da dinamização de
Projetos Integradores exige
do corpo docente e discente
valores e atitudes que
movam a construção do
nhecimento de maneira autônoma, sem priorizar a
transmissão.
2. São imprescindíveis a contextualização e a articulação
entre os saberes das áreas
3. As atividades postas em
prática serão avaliadas numa concepção emancipatória e continuada.
4. Reuniões, discussões, debates serão atividades reguladoras e promotoras da aprendizagem e servirão,
também, como instrumentos
para retroalimentar o próprio
Projeto
5. Os alunos serão acompanhados e coordenados
pelos professores por meio
de relatório de desempenho
discente, ao final de cada
etapa.
6. Serão observados aspectos
cognitivos, afetivos e atitudinais, tais como: construção de conceitos, participação, atitudes de cooperação, liderança, interpretação de idéias e capacidade
de coletar e apresentar.
7. Dar ênfase à auto-avaliação: os alunos produzirão
relatórios
a
partir
do
lhamento
de
dades. O resultado desses
relatórios constituir-se-á no
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Justificativa (Destaques)

Objetivos

Metodologia
f) O Projeto se Propõe, a promover a interatividade, o diálogo, por conseguinte, a
construção de significados,
assim como a reflexão sobre
os procedimentos comunicativos, a compreensão e o
uso de sistemas simbólicos
de diferentes linguagens como meios de organização
cognitiva da realidade.

Competências

Atividades

Avaliação
conceito do desempenho
discente, o qual será validado por todas as áreas do
conhecimento.
8. A avaliação desse projeto
converter-se-á
te na atribuição da nota do
4º
bimestre,
ficando,
to, os professores de todas
as áreas na condição de
lançar
a
pontuação
te do consenso do grupo de
professores de sua respectiva área.
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Quadro 2-6. - PROJETO INTEGRADOR "UM AUTO DE NATAL EM SERGIPE D’EL REI" – 2003 - Complemento
RECURSOS
1.

DIDÁTICOS E FÍSICOS:

Câmera de vídeo e fitas, videocassete, computadores e impressoras, máquina fotográficas e filmes, gravadores, transporte, expositores, televisores, disquetes, livros, apostilas didáticas, revistas, laboratórios de informática, cenário, figurinos, instrumentos musicais, multimídia e auditório (microfone, refletores, cortina, caixa de som, camarins).
2.

RECURSOS HUMANOS

16 Professores envolvidos, alunos das primeiras séries, 1 pedagogo, diretor geral e de ensino, gerente de ensino médio, motoristas e comunidade.
Obs.: A capacitação será efetivada através de: Visitas aos bairros para conhecimento e estudos; Pesquisas bibliográficas; Seminários abordando temas relacionados aos bairros; Reuniões de estudo do
próprio grupo.
BIBLIOGRAFIA DO PROJETO
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O primeiro Projeto Integrador prevê, em sua justificativa, o desenvolvimento de competências e habilidades que contribuam para a inserção dos
educandos em uma nova realidade social e de trabalho e, ao mesmo tempo,
essas competências e habilidades devem assegurar a construção de uma cidadania responsável, autônoma e solidária. Todavia, não explicita qual é a nova realidade e nem descreve, no projeto, quais as competências que são necessárias para a inserção na realidade social e no trabalho e para a cidadania.
Ressaltamos que, na justificativa desse projeto, está descrita a missão coque consta da definição do CEFET-SE, que é a de contribuir para a formação integral do homem, entendendo-o como um agente de transformação
para o desenvolvimento social, mas não diz claramente qual a concepção de
desenvolvimento social. Para os docentes, é papel do CEFET-SE integrar-se
às mudanças e a forma de realização disso é oferecer uma educação contextualizada e interdisciplinar.
A leitura desse primeiro projeto nos indica que um projeto integrador,
que aponte para um currículo interdisciplinar, é o que garantirá as condições
para propiciar novas situações de aprendizagem por meio da pesquisa, de modo a assegurar a autonomia intelectual dos discentes e, por conseguinte, o
pensamento crítico destes. No entanto, o tema do projeto não aparece na justificativa, nem no objetivo geral e só passa a ser apresentado nos objetivos específicos. Neles, há a preocupação de que os estudantes compreendam a importância do Rio São Francisco como recurso natural, as questões da transposição e revitalização e o uso racional das suas águas.
Nas atividades pedagógicas, os docentes não apresentam a forma
como se dá o desenvolvimento do projeto pelos discentes. Entretanto, apresentam o caminho institucional para apresentação, aprovação e validação do projeto pela Escola e pelo MEC.
A metodologia e a avaliação são apresentadas de forma muito geral
e, por meio delas, não nos é possível compreender como o projeto se desenvolve em termos do alcance dos seus objetivos específicos, principalmente, de
que modo ocorre a contextualização e a interdisciplinaridade.
Observamos, também, pela descrição das atividades, que os projetos foram elaborados a partir dos interesses dos docentes. Isso fica explicitado,
quando eles descrevem que vão realizar uma apresentação destes projetos
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aos pais e alunos, sendo estes partícipes do Projeto Integrador somente no
momento da organização das atividades pedagógicas.
No item que diz respeito à avaliação, constata-se a descrição de
uma concepção emancipadora de avaliação, mas não há indício de como se
realizará a partir do tema do Projeto Integrador e das discussões que apontam
para a incorporação de aspectos qualitativos.
Quanto às competências a serem formadas, constatamos que, embora tenham sido inseridas como item do projeto, elas não foram descritas. Entendemos que essa ausência deveu-se à falta de conhecimento do tema por
parte dos docentes. Por ser algo novo, requeria-se um tempo maior nos estudos para aprofundamento dessa questão e conseguir-se elaborar um rol de
competências a serem formadas no desenvolvimento do projeto.
O segundo Projeto Integrador, “Conhecendo Aracaju”, também elaborado a partir dos interesses dos docentes, apresenta uma justificativa organizada com base em uma concepção de educação em que a aprendizagem
por meio de projeto tem a pesquisa como princípio educativo, constituindo-se
em um novo paradigma para a construção de competência.
Segundo o que está escrito, a metodologia é referenciada na realidade concreta dos discentes. Parte de situações-problemas, contextualização
dos conhecimentos, articulação dos conhecimentos com os fatores socioeconômicos, éticos e científico-tecnológicos e, pela primeira vez, aparece o conceito de aprendizagem significativa, que na visão dos docentes, será garantida
pela integração das diversas áreas – como interdisciplinaridade – e pela contextualização.
Nesse projeto, é possível observar a relação com o contexto e com
as diferentes disciplinas, pois as atividades propostas necessitam de conhecimentos que vão desde a identificação da história da cidade de Aracaju, por
meio dos monumentos, da organização espacial, até a representação simbólica
presente nas diferentes linguagens. Os instrumentos de pesquisa propostos
são variados e nos possibilita inferir que a intenção era, de fato, criar maiores
condições para que os estudantes pudessem ter uma formação e uma aprendizagem mais significativa.
Há muita ênfase nas competências a serem formadas pelos estudantes, indo desde o confronto de opiniões à compreensão e à expressão de
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diferentes linguagens, à interpretação e utilização de diferentes formas de representação da realidade, sistematização de informações, articulação do desenvolvimento científico-tecnológico, compreensão das transformações ciência,
até ao desenvolvimento da própria sociedade. No entanto, identificamos uma
predominância de aspectos históricos, da linguagem, da literatura e da arte e
uma participação reduzida das Ciências da Natureza e Matemática, estas com
características de suporte instrumental.
Outro ponto de destaque nesse segundo Projeto Integrador está na
concepção de avaliação e na proposta das modalidades de verificação das atividades pedagógicas e de ensino. A avaliação é vista como um processo que
se organiza em diferentes etapas e por diferentes meios. É importante ressaltar
que a pontuação final, oriunda das diferentes avaliações efetuadas por diferentes professores, é resultado do consenso do grupo de professores de cada área. O projeto trabalha com a compreensão da avaliação qualitativa, que valoriza também a autoavaliação dos alunos na medida em que eles produzem relatórios e partilham a responsabilidade sobre o conhecimento aprendido. Uma
das referências bibliográficas, contidas no projeto, é a da avaliação emancipatória de Ana Maria Saul (1994).
O terceiro projeto Integrador, “Um auto de Natal em Sergipe D’el
Rei” traz uma justificativa mais fundamentada no tema do projeto e apresenta a
necessidade de estudar as origens coloniais e a formação da cultura Sergipana. O objetivo geral repete a preocupação com integração das diversas áreas
do conhecimento, embora a área de Ciências da Natureza e Matemática não
esteja explicitada.
É reforçado, tanto na metodologia, quanto no desenvolvimento das
atividades e das competências, as diferentes linguagens e expressões das manifestações culturais e corporais. A avaliação também está baseada em uma
concepção emancipatória e continuada, embora esteja descrita de forma geral,
o que não possibilita ao leitor entender seus processos intrínsecos e específicos, isto é, a materialização da mesma.
Quanto aos complementos de cada um dos projetos, a opção foi
por analisá-los em bloco e não em separado, como foi feito em relação aos
quadros 1, 2 e 3. Isso se deve ao fato de que, quando observamos os recursos
didáticos e humanos, percebemos uma uniformidade e, ao mesmo tempo, uma
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generalidade. Uniformidade em função dos recursos didáticos e humanos serem praticamente os mesmos nos três projetos e generalidade na medida em
que nem todos os recursos listados foram amplamente utilizados.
Entretanto, o que mais chamou à atenção nos complementos dos
quadros foi o item Bibliografia, que se apresenta de modo singular, nos três
projetos, com uma quantidade significativa de publicações que servem para
justificar a escolha do tema, com predominância das áreas de CHT e em menor
quantidade de LCT, demonstrando um perfil de maior engajamento de docentes destas áreas. Não se identificamos obras da área de Ciências da Natureza.
Nesse sentido, podemos inferir o que já constatamos nas falas sobre
a apresentação das reformas para os docentes: a área de CNMT ficou relegada a instrumentalização de algumas ações dos projetos, e os docentes dessa
área tiveram dificuldades de compreender a forma de inserção dos conteúdos
das disciplinas dessa área nesses projetos. Esse motivo foi significativo, quando participamos da experiência no terceiro projeto, para despertar o nosso desejo de compreender esse processo, que culminou em fazer esta tese.
Outro ponto a ser considerado na questão da bibliografia relacionase aos elementos técnicos da construção dos Projetos Integradores, pois aparece listada, nos primeiro e segundo projetos, apenas a obra “Educação: Projetos e Ensaios”, de Machado (2000). As demais citações de obras referem-se
aos documentos de base legal, como a LDB, as DCNs e os PCNs, mostrando
uma tendência, por parte dos elaboradores, de adaptação e adequação dos
projetos às propostas do MEC.
Não podemos deixar de abordar a bibliografia sobre a avaliação, que
se caracteriza como “emancipatória”, conforme já mencionamos anteriormente,
pois a obra de Ana Maria Saul (1994), “Avaliação Emancipatória”, aparece nos
três projetos. O trabalho de Philippe Perrenoud (1999), “Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens”, apesar do título referir-se à avaliação, tem
sua centralidade na discussão das competências e aparece citada nos primeiro
e segundo projetos.
Há um aspecto muito importante a ser destacado nas atividades
programadas para os três projetos, pois em todos eles as atividades pedagógicas só ocorreram após o início do ano letivo, a partir do envolvimento dos discentes. Isto é, nos três projetos estavam programados momentos de apresen109

tação dos temas, previamente escolhidos pelos docentes para a comunidade
escolar, incluindo os pais dos alunos. Isso nos leva a inferir que as intenções
iniciais e a elaboração dos projetos não levaram em consideração as expectativas dos alunos.
Ao retomarmos os referenciais teóricos desenvolvidos no início deste capítulo para analisar os Projetos Integradores descritos, podemos afirmar
que:
•

Se a Pedagogia de Projeto propõe que os estudantes devam compreender
e vivenciar o processo educativo para dar respostas às questões da sociedade onde vivem, parte-se do pressuposto de que o docente tem que assumir uma postura pedagógica em que a problematização ocorra desde o
início da elaboração do projeto. No caso dos Projetos Integradores, a pesquisa e o cotidiano do aluno passam a ser valorizados, após elaboração dos
mesmos.

•

Observamos, nos Projetos Integradores, pela ordem, temas emergentes,
que mesmo antes do ano de 2001 estavam na ordem do dia, a exemplo do
Baixo São Francisco Sergipano, devido à possibilidade de transposição das
águas do Rio São Francisco, o que se pressupunha, fosse de grande interesse dos estudantes. O outro tema do cotidiano dizia respeito a conhecer a
própria cidade em que se vive e o terceiro, embora distante do cotidiano do
aluno, apontava para a necessidade de conhecer as origens históricocoloniais e da formação cultural do povo Sergipano. Entretanto, não observamos preocupação em elaborar projetos a partir das questões trazidas pelos estudantes, o que nos leva a questionar se os projetos foram elaborados
para atender as necessidades de aprendizagem dos alunos ou para se adequar aos discursos de mudança na educação, a exemplo da formação de
competências e habilidades.

•

A consideração anterior se pauta também na observação do que está descrito no item das avaliações dos estudantes, previstas nos Projetos Integradores: seriam observados aspectos cognitivos, afetivos e atitudinais, tais
como, construção de conceitos, participação, liderança, dentre outros. No
entanto, é difícil identificar como seria feito esse procedimento avaliativo. No
que diz respeito à construção de conceitos, não é possível identificar, expli110

citamente, quais os conceitos trabalhados nas/pelas diferentes áreas do conhecimento.
•

Identificamos que houve uma prioridade das áreas de Linguagem e Códigos
e suas Tecnologias (LCT) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT),
em detrimento da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT), concebida pelos projetos como uma área de caráter instrumental para suporte das atividades das demais áreas.

•

Considerando as referências sobre Projetos de Trabalho, identificamos que
os Projetos Integradores analisados se aproximam das características, dos
princípios e objetivos destacados por Freitas (2003) e Hernández (1998).
Todavia, observamos que os projetos integradores reafirmam que a questão
central é superação da passividade do aluno no processo de ensinoaprendizagem, por meio da pesquisa.
Ao analisarmos os Projetos Integradores, identificamos, nas descri-

ções contidas em cada uma de suas partes, que havia intenções dos docentes
em possibilitar a superação da passividade dos alunos, quando eles propunham diretrizes para as atividades pedagógicas de caráter coletivo, com base
no “trabalho ativo”, princípio norteador da Escola Nova.
Como os alunos somente se integraram às atividades dos Projetos
Integradores após escolhidos os temas e pensadas as principais diretrizes, o
caráter “ativo” (o fazer) discente se explicita a partir da organização, juntamente
com os professores, das atividades de ensino baseadas nos temas dos projetos. Da forma como os projetos foram estruturados, na sua primeira fase, só
houve a participação dos docentes.
Os temas dos Projetos Integradores analisados, conforme o ideário
da Escola Nova, permitiam a participação dos alunos em experiências de trabalho e do dia-a-dia, por meio de atividades realizadas e mediadas pelos professores. Essas experiências de elaboração, aplicação e tabulação de questionários, bem como a produção de textos de caráter científico e literário, expressões artísticas, exposições, seminários baseados na verificação e na reflexão,
como defendia Dewey, produziram motivação e interesse dos alunos, como
veremos no capítulo seguinte.
Havia o desejo de buscar, na atividade contínua, opções de soluções, de maneira que a observação e os conhecimentos anteriores deveriam
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ser utilizados para analisar inicialmente a situação problemática e dela construir
uma solução provisória. Esse tipo de trabalho se assemelha bastante ao ideário da Escola Nova, em seus dois pontos centrais, pois inova na prática pedagógica que, nitidamente de acordo com as compilações, coloca-se em oposição ao ensino por transmissão e dá oportunidade de o aluno ter contato com a
sociedade e seus problemas cotidianos por meio da construção de competências relacionadas a sua formação para o trabalho.
Entretanto, identificamos, nos objetivos, a preocupação dos projetos
com a construção de competências relacionadas à formação humanística, o
que nos leva a inferir que já há uma intenção em superar os elementos formadores da Escola Nova.
Outro aspecto que pudemos observar é que a relação entre as áreas
de conhecimento ficou restrita às áreas de LCT e CHT, até pelos temas apresentados e pelo rol de orientações para as atividades pedagógicas, que embora não tenham sido registradas, foram reveladas em fragmentos de resultados
da experiência e nas falas dos docentes. Com relação à área de CNMT, como
já afirmamos, serviu como ferramenta de apoio à concretização das atividades.
Por um lado, entendemos que, em determinados momentos, algumas disciplinas e áreas podem se comportar com instrumentalizadoras de atividades para as reflexões e formação de conceitos das outras áreas. Por outro
lado, no caso da área de CNMT, esta ficou restrita ao apoio pedagógico, não
influenciando na formação de conceitos, competências e habilidades de caráter
humanístico e de trabalho. Em que pese essa constatação, havia o interesse
explícito de contextualizar as atividades pedagógicas e trabalhar com a interdisciplinaridade.
Os anseios pelo novo e muitas vezes, a reedição do velho, na prática docente, se dá também pela dificuldade de trabalhar com esta estratégia
metodológica a partir de uma série de fatores constatados em nossa pesquisa.
A análise sobre a forma de apresentação das reformas do Ensino Médio e
Técnico aos docentes do CEFET-SE, nos mostrou que se priorizou a forma e a
elaboração de atividades e não o conteúdo. Os Docentes revelaram em suas
falas desconhecer os princípios e objetivos das reformas e essa condução da
apresentação causou resistências, em função das dificuldades de compreen112

são dos princípios e objetivos da estratégia metodológica dos projetos integradores, apesar de em todo tempo eles revelarem estar abertos ao desafio.
Outra constatação foi que os docentes seguiram à risca o receituário
do MEC, quanto ao encaminhamento das reformas, e adequaram as atividades
pensadas ao padrão metodológico da estratégia, mas ao mesmo tempo não
identificavam a possibilidade de inserção de conteúdos das suas áreas nas
atividades dos Projetos Integradores.
No entanto, quando alguns docentes afirmaram que a experiência
poderia ser enriquecedora, estavam abrindo essa possibilidade de aprender
mais, de vivenciar coisas novas. Estavam, na realidade, abertos e, ao mesmo
tempo, assumindo-se como sujeitos desse processo.
Nesse sentido Corrêa afirma:
As práticas educativas escolares devem ter como fundamento
o caráter social do homem, como ser histórico e social, que se
produz ao produzir e reproduzir a vida social. E como isso vai
se processando ao longo da sua vida? Por meio das atividades
que vai desenvolvendo no sentido de produzir não apenas
bens materiais, mas também as relações e as instituições sociais, assim como o complexo das condições sociais (CORRÊA,
2005, p.138)

Pensar a partir desse pressuposto é compreender que as relações
sociais e materiais presentes na instituição escolar contribuem mais do que a
mera transmissão de conhecimentos curriculares oficiais para a formação dos
jovens e que os docentes têm um papel fundamental ao orientar o seu trabalho
pedagógico na direção de vivências significativas para os estudantes.
Se a atividade docente não se reduz aos processos simplesmente intelectuais, por outro lado também não se trata de inculcação ideológica ou doutrinamento dos alunos pelos professores: implica reconhecer que a formação humana e social vai
se processando por meio das vivências em que todos os seres
humanos que compartilham da vida escolar vão produzindo e
reproduzindo a sua existência humana (CORRÊA, 2005, p.138)

Isso pode ocorrer na medida em que essas experiências possam ser
analisadas, pensadas criticamente. Algo nada fácil de fazer em tempo real.
113

OS PROJETOS INTEGRADORES
EM MOVIMENTO

Entrevista em indústria de beneficiamento de Arroz

“Uma verdadeira viagem de descoberdescoberta não é a de pesquisar novas terras,
mas de ter um novo olhar”.
Marcel Proust

U

ma análise sobre a prática pedagógica emergente da implementação dos Projetos Integradores, como estratégia da
Pedagogia de Projetos, exige da pesquisa em educação

tomar como objeto a prática educativa no âmbito da produção e da socialização
do conhecimento.
Neste sentido, todo processo do aprender escolar está imerso em
uma realidade social que exige uma relação entre o que se aprende na escola
e tal realidade. Essa ideia está centrada em uma concepção de ser humano e
de Educação.
As referências que usamos para discutir nessa tese essas concepções estão fundadas em princípios filosóficos, como os definidos por Paulo
Freire e Mário Sérgio Cortella.
Segundo Freire (2005), os homens se constroem como humanos a
partir de um permanente movimento de busca pela sua própria humanização,
dentro da história, da sua realidade objetiva, da sua cultura. Freire reconhece
que há uma vocação dos homens para se humanizarem, todavia, esta vocação
lhes é muitas vezes negada, por injustiças e opressões, configurando o processo de desumanização, como uma distorção na história da construção dos
humanos. “Humanização e desumanização dentro da história, num contexto
real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão” (FREIRE, 2005, p.32).
Assim, o autor chama a atenção para o fato de que não há um destino dado para o homem, mas que o seu destino está na luta permanente de
recuperação da sua humanidade. Significa dizer que sua humanidade se realiza na superação da condição de oprimido, sem se tornar um opressor. “E aí
está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos
opressores” (FREIRE, 2005, p.33).
Embora Paulo Freire tenha produzido este pensamento em um contexto histórico diferente do que vivemos hoje, ele continua atual do ponto de
vista político, tendo em vista as inúmeras desigualdades sociais que resultam
em novas configurações de opressores e oprimidos.
Cortella (2006) concorda com Paulo Freire, reafirmando que essa luta incessante em favor da humanização ocorre, também, no plano da relação
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homem-natureza. Essa ideia está fundada na necessidade humana de transformação da natureza física e social para atender as suas necessidades, rompendo com uma visão de que o ser humano se constitui como humano pela
adaptação. Assim, o homem se constitui na contradição “humano-mundo”; são
contrários que se interrelacionam e se interpenetram conflituosamente.
A ferramenta utilizada pelo homem para agir e modificar a realidade
é a consciência, portanto, a ação transformadora do meio e do próprio homem
pelo homem se dá a partir de um agir intencional. A esta ação transformadora,
tanto Freire quanto Cortella a compreendem como “trabalho ou práxis”.
Por meio do trabalho, o homem intervém no mundo e se apropria do
mundo produzindo cultura23. Ao mesmo tempo em que o homem produz a cultura por meio do trabalho, ele produz a si mesmo. A esse processo de produção de si, ambos os autores denominam de “hominização”24.
Para eles, o humano e a cultura são simultâneos e os bens produzidos pela cultura são imprescindíveis para a existência humana. O conhecimento é o resultado da produção cultural que impulsiona o homem a investigar e
interpretar a realidade. Assim sendo, as sociedades humanas desenvolveram
processos educativos como um meio de produção e reprodução dos conhecimentos e da cultura. Portanto, a educação pode ser também compreendida
como uma base para a produção da existência, conforme afirma Cortella:
O principal canal de conservação dos valores e conhecimentos
são as instituições sociais como a família e a igreja, o mercado
profissional, a mídia, a escola etc. [...] ao contrário dos outros
seres vivos, nós os humanos, dependemos profundamente de
processos educativos para nossa sobrevivência, (não carregamos em nosso equipamento genético instruções suficientes
para a produção da existência) e, desse prisma, a educação é
instrumento basilar para nós (CORTELLA, 2006, p.49)

A Educação está imersa no tecido social, portanto, não é neutra e,
como conjunto de processos pedagógicos, tem “a tarefa de elaborar o indis23

Cortella (2006) explica que o termo cultura é usado no sentido geral e abstrato, porque ele
reconhece a existência de culturas diversas produzidas pelos homens em diferentes locais e
épocas, onde vivem.
24
Paulo Freire traz, em seu livro “Pedagogia do Oprimido”, que “Hominização” não é só processo biológico, é também Histórico. A hominização opera-se no momento em que a consciência ganha a dimensão da transcendentalidade, isto é, quando o homem enfrenta o meio em
que o envolve e toma consciência do mundo, significada e expressada por meio da palavra.
(FREIRE, 2005, p.19).
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pensável amálgama para a vida coletiva, sendo [os processos] conservadores
e inovadores” (CORTELLA, 2006, p.50)
A cultura produzida pelos homens é constituída por diversos tipos de
conhecimentos, dentre eles o conhecimento científico que, ao chegar à escola,
instituição responsável pela transmissão e reelaboração dos conhecimentos,
muitas vezes o trata como algo pronto, encerrado em si mesmo, sem nenhuma
relação histórica.
Entendemos que a escola pode proporcionar a construção de um
conhecimento que considere a produção sócio-histórica do mesmo. Isso pressupõe uma intencionalidade que, por sua vez, implica na própria finalidade pela
busca do conhecer. Entretanto, para atingir essa finalidade, é necessário um
método que aproxime ao máximo os estudantes da realidade.
É nesse processo que a escola poderá contribuir para que o estudante, como sujeito do conhecimento, possa estabelecer relações com os outros e com o seu próprio meio. O método se constitui como elemento fundamental para aproximá-lo da realidade, levando em consideração os interesses
e curiosidades, bem como a relação que os estudantes estabelecem com a
sociedade, a ciência e a tecnologia – produtos da cultura.
No caso do Ensino Médio e Técnico da Educação Profissional do ofertada pelo CEFET-SE, este tem por objetivo preparar pessoas para o trabalho, com a ressalva de que não entendemos o “trabalho” apenas como geração
de emprego e opções de mercado, mas como importante para a existência
humana, cuja centralidade é a práxis, por meio da qual, é possível criá-lo e recriá-lo também nas dimensões da cultura, da linguagem e dos símbolos, em
resposta às múltiplas e históricas necessidades humanas, conforme expressou
Frigotto (2005).
Na abordagem dessa tese, necessário se faz analisar os processos
pedagógicos a partir das ideias aqui expostas que contribuem para compreendermos que as transformações ocorridas de Escolas Técnicas (ETFs) para
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEEFTs) e, recentemente em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), não aconteceram
naturalmente, mas, foram decisões que estão imersas na complexidade social
a partir dos anos de 1980, como resultados de transformações e mudanças na
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legislação educacional, na tecnologia, na economia e nas formas de organização social e política.
A partir dessa compreensão, desenvolvemos as nossas análises, levando em consideração que os processos educativos, não neutros, e se não
são só conservadores ou só inovadores, se desenvolvem por meio de tensões,
conflitos e consensos possíveis. Portanto, falar sobre o significado de práticas
educativas necessita de fundamentos que possibilitem enxergar as relações
entre o pensado e o realizado, bem como de que aprendizados nos apropriamos e o que eles significam para a promoção de práticas docentes, para além
das tradicionais e dos modismos.
Para entendermos o movimento entre o aparecimento de conflitos e
dificuldades no planejamento das atividades de ensino e a tentativa de superação da prática pedagógica predominante entre os docentes do CEFET-SE –
notadamente tradicional – identificamos, a partir das suas falas, elementos que
indicam suas concepções de ensino e como elas dificultam e/ou conflituam
com as concepções e os princípios pedagógicos pensados para as reformas
educacionais constantes dos documentos oficiais.
Para isso, retomamos a análise do quadro de referência que construímos para orientar as entrevistas semiestruturadas (Quadro I-1), sobre as
etapas do processo de implantação e desenvolvimento dos Projetos Integradores, cujo conteúdo da primeira coluna foi objeto de discussão no capítulo anterior, na seção 2.2.
Dessa forma, nossas análises nesta seção estão centradas a partir
da segunda coluna do quadro, que embora seja o mesmo, passa a se chamar
Quadro 3-1 e trata efetivamente da implantação, elaboração e desenvolvimento

projetos Integradores produzidos. Portanto, a abordagem trata das concepções, participação e avaliação das experiências, confrontando as falas dos docentes com os projetos construídos que iniciamos as análises na seção 2.3. do
capítulo anterior.
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Quadro 3-1 - ETAPAS DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS INTEGRADORES
IMPLANTAÇÃO DOS
PROJETOS INTEGRADORES
Conhecendo a estratégia metodológica: adesões, resistências
e dificuldades

CONCEPÇÕES SOBRE
OS PROJETOS
INTEGRADORES

PARTICIPAÇÃO
DOS SUJEITOS

AVALIAÇÃO DA
EXPERIÊNCIA

Capacitação para trabalhar
com Projetos Integradores

Engajamento dos
docentes

Mudanças da prática

Concepções no processo
de elaboração dos Projetos
Integradores

A participação
individual e coletiva

Identificando novidades

Interdisciplinaridade e
contextualização nos PI.

O trabalho coletivo

Pontos positivos
da experiência

Atividades pedagógicas:
elaboração e execução

Pontos negativos
da experiência

3.1. Concepções sobre os Projetos Integradores
Para operacionalizar as mudanças no currículo, foi necessário utilizar uma metodologia de ensino que, ao mesmo tempo, estivesse sugerida pelas normas legais vigentes e atendesse aos objetivos das políticas públicas
para o sistema de Educação Profissional. Portanto, podemos interpretar que o
Projeto Integrador, como estratégia metodológica, constituiu-se em um dos elementos do conjunto das reformas educacionais para o Ensino Médio e Técnico que objetivaram viabilizar as mudanças curriculares.
Entendemos que em qualquer processo de reforma curricular todos
os indivíduos que dela participam são sujeitos e não objetos. Disso surgem as
diferenças, aproximações, conflitos e tensões entre o que é proposto oficialmente, o que é pensado e elaborado na forma de atividades pedagógicas e
como tais aspectos se configuram na experiência prática de maneira que ela
seja exitosa ou não, considerando o método e as estratégias escolhidos.
A análise desse processo possibilita identificar o que é significativo,
rico e inovador numa experiência pedagógica de ensino, cujo foco é a prática
pedagógica docente, entendendo-a também como prática curricular, pois esse
movimento, prática curricular-prática pedagógica, produz uma relação recíproca de influência entre docentes e o currículo, como afirma Sacristán:
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O currículo é uma prática desenvolvida através de múltiplos
processos e na qual se entrecruzam diversos subsistemas ou
práticas diferentes, [...] na atividade pedagógica relacionada
com o currículo, o professor é um elemento de primeira ordem
na concretização desse processo. Ao reconhecer o currículo
como algo que se configura numa prática, e é, por sua vez,
configurado no processo de seu desenvolvimento, nos vemos
obrigados a analisar os agentes ativos no processo. Este é o
caso dos professores; o currículo molda os docentes, mas é
traduzido na prática por eles mesmos – a influência é recíproca.
(SACRISTÁN, 2000, p.165)

Assim, a prática pedagógica está diretamente relacionada com a
metodologia de ensino adotada nesse processo de reforma curricular e, como o
foco do nosso recorte de pesquisa é a prática docente, precisamos saber sobre
o conhecimento prévio dos docentes acerca dos vários aspectos da reforma
curricular do Ensino Médio e Técnico e a metodologia de ensino adotada.
No caso dos Projetos Integradores, como estratégia metodológica, é
necessário compreendermos o que os docentes conheciam sobre as concepções, os princípios e o que eles consideram significativo nesse processo, por
meio de suas falas.
A análise dessa compreensão, no processo de desenvolvimento dos
Projetos Integradores, permite formular um entendimento da relação entre a
concepção prévia e a constituída sobre os Projetos Integradores, a partir das
concepções teóricas apresentadas nos documentos oficiais e contidas nas falas dos docentes. Tudo isso passa pelo processo de apresentação ao grupo de
docentes, e pelo questionamento sobre ter havido algum tipo de capacitação
para preparar os docentes para atuar com essa estratégia metodológica, como
também para ajudar a construir essa concepção.

Capacitação para trabalhar com os projetos integradores
Delimitar o que foram os momentos de capacitação formal25 possibilita compreender, a partir das falas dos docentes, não somente suas concep-

25

Consideramos capacitação formal na perspectiva da visão gerencial, como um momento de
treinamento e preparação do docente para uma atividade pedagógica específica, objetivando
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ções sobre os Projetos Integradores, frente aos princípios pedagógicos estruturadores do currículo, como também, o processo de constituição e/ou alargamento dessas concepções, nesses momentos e nos momentos formativos26.
À medida que fomos identificando articulações entre a capacitação,
as concepções de projetos, os princípios pedagógicos, o primeiro momento da
construção dos Projetos Integradores e a escolha do tema, fomos tecendo a
compreensão do primeiro momento efetivo da prática pedagógica nesta etapa
da experiência e constatando que a ordem de itens escolhida foi apenas um
caminho investigativo adotado.
Nossa preocupação em discutir a capacitação dos docentes surgiu
a partir da observação dos cronogramas dos Projetos Integradores analisados,
que previam esses momentos de capacitação formal, dentro de cada projeto
específico. Nosso olhar se voltou para identificar contribuições dos momentos
de capacitação e dos “momentos formativos”, como potencializadores de condições para construção de outra prática pedagógica, a partir da construção e
desenvolvimento dos Projetos Integradores. Sobretudo, se a incorporação desses elementos ensejasse possibilidades de conformar ações rumo à constituição de bases para uma prática pedagógica diferenciada, para além da prática
tradicional e dos modismos, no âmbito do ensino médio e técnico na Educação
Profissional do CEFET-SE.
Consta do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Exercício
(RGPC, 2001/2002, p.49-50), no quadro de atividades desenvolvidas pela Diretoria de Ensino, que, em fevereiro de 2001, realizou-se, para todos os docentes, o Seminário sobre Planejamento Pedagógico da ETF-SE para o ano de
2001, ministrado por professores da ETF-MT, CEFET-ES e CEFET-PEL-RS,
no qual foram abordadas questões sobre as reformas da Educação Profissional
e em maio desse mesmo ano, quatro professores participaram do Seminário do
Ensino Médio, “PCNs em Ação”, promovido pela SEMTEC/MEC, realizado na
cidade de São Paulo. Consideramos essas atividades oficiais como momentos
suprir possíveis carências de qualquer ordem no trabalho pedagógico dirigido e não construído
coletivamente, a exemplo dos projetos integradores.
26
Entendemos momentos formativos como quaisquer situações do processo, que contribuam
com a formação dos docentes para uma atividade pedagógica, sem o formalismo, direcionamento e objetivos de uma capacitação formal. Tem caráter contínuo e pode se revelar como
formativo em reuniões pedagógicas, seminários, na elaboração de atividades, sessões de leitura, entre outras.
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formativos. Os docentes que tomaram parte do seminário de São Paulo assumem o papel de multiplicadores do processo de reformas.
Questionamos, então, aos docentes sobre, se aconteceram – e
como – as capacitações para trabalhar com os Projetos Integradores, anterior à
elaboração destes. Observando as respostas, destacamos as falas dos docentes 4 e 6, que afirmaram:
[...] houve reuniões, aqui na escola e muitas! E muitas![...] ainda houve alguém que veio aqui dar uma palestra.
Docente 4
[...] vieram umas professoras do [colégio] Pedro II (RJ) e elas
vieram aqui para dar uma palestra, dar uma preparação. Porque [...], antes de começar as aulas, tinha uma preparação Pedagógica. [...]. Depois, o que houve na verdade, foi uma capacitação, não tenha dúvida, né! De um dia ou dois dias. Não foi
um dia só. Me lembro bem, foi naquela salinha de multimeios
[...] e depois nós fomos para biblioteca trabalhar em grupos.
Docente 6

O Docente 4, ao afirmar que houve muitas reuniões, reafirma o potencial formativo desses momentos. É complementado pelo Docente 6, que
afirmou ter acontecido uma palestra preparatória (não especificou o período),
de caráter pedagógico para os docentes, e ele mesmo considerou esse momento e, na sequência, as reuniões em pequenos grupos de trabalho (para
estudos, discussões e elaboração de atividades) como capacitação. Entretanto,
não se configura nessas falas se houve uma capacitação formal específica para trabalhar as questões da reforma curricular, da metodologia de projetos e
dos Projetos Integradores.
Essa preocupação com a formação não aparece na fala da coordenadora do GT, que afirmou não ter havido capacitação. Contudo, revelou que
aconteceram momentos na instituição ou fora dela que, na prática, serviram
como capacitação para essa experiência.
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Não houve capacitação para trabalhar com os Projetos Integradores. Como coordenadora do [Ensino Médio] EM, participei
de um seminário promovido pelo CEFET de São Paulo, de outro em Brasília, promovido pela SEMTEC, e ainda de um Fórum
promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Sergipe.
O CEFET-SE promoveu um Encontro Pedagógico para Implantação do Novo Ensino Médio, do qual participaram os professores envolvidos [...]. Fizemos algumas leituras sobre avaliação,
interdisciplinaridade, competências e habilidades, que nos ajudaram a embasar as nossas discussões durante a construção
da nova proposta para o EM, da qual faziam parte os Projetos
Integradores. Em relação à prática em sala de aula, essas leituras alargaram a nossa visão sobre as práticas pedagógicas,
nos fazendo refletir sobre o que fazíamos e o que poderíamos
fazer.
Docente 7

Apesar de considerar que não houve capacitação, a Docente 7 revela que participou de outros momentos que se constituíram como preparatórios
e formadores para o trabalho pedagógico, a exemplo de sessões de leituras.
O argumento dos “momentos formativos” é reafirmado pelo Docente
5, que acrescenta:
[...] houve capacitações, houve leituras, houve coisas, em que
se falava muito do projeto integrador. E eu não me lembro qual
ou quais, ou onde, eu sei que a gente resolveu trabalhar um
projeto integrador no ensino médio.
Docente 5

Esse docente assume que houve capacitações, embora não explicite
a forma como aconteceu. Mas fica evidente, quando afirma que houve leituras
ou “coisas”, que estas atividades se configuraram como momentos formativos,
ou seja, diferenciados de um treinamento ou adestramento ara atuar num projeto de forma dirigida. Ele afirma, ainda, que nesses momentos “se falava muito
do projeto integrador”, e não os caracteriza como capacitação formal.
A maioria dos docentes entrevistados revelou que não houve capacitação para trabalhar com os PI, ou que a desconheciam. Ao analisarmos o documento referente ao primeiro projeto elaborado pelos próprios docentes, cujo
título é “O Baixo São Francisco Sergipano” (2001, p.22), observamos que há
um cronograma de atividades que previu a capacitação por um período de qua123

tro meses, após a elaboração do projeto integrador. Esse cronograma mostra
um descompasso entre a necessidade de preparar o professor para pensar a
estratégia metodológica e a própria elaboração do projeto. Outro aspecto a
considerar é que não há indicação da finalidade dessa capacitação prevista, o
que podemos considerar que objetivava preparar os docentes especificamente
para o projeto já concebido.
No entanto, quando os docentes afirmam que houve reuniões, seminários, palestras podemos considerar todos esses acontecimentos como “momentos formativos” tanto para os grandes eixos da reforma, quanto e principalmente, para as questões específicas dos Projetos Integradores. A intenção
era que os docentes pudessem conhecer a estratégia metodológica de projetos
integradores e atuar com ela, como forma de superar as resistências advindas
desse processo, o desconhecimento, entre outros. Portanto, essa intenção não
configurou como uma capacitação formal e específica.
O que podemos inferir é que os momentos de reuniões, seminários,
encontros, entre outros com caráter formativo, ajudaram aos docentes na formulação dos Projetos e nas ações pedagógicas, caso contrário, como teriam
eles concebido e desenvolvido os Projetos Integradores? Isso, mesmo considerando as dificuldades e a falta de aprofundamento sobre os fundamentos da
prática por meio dos projetos.
De acordo com as falas destacadas, o processo de construção e execução dos Projetos Integradores pressupõe um momento de capacitação
que caracteriza uma formação, por meio da preparação dos participantes para
o processo, diferentemente do item “capacitação” constante dos cronogramas
do primeiro e do segundo Projetos Integradores, que tinham outros objetivos.
No entanto, entendemos que, qualquer etapa do desenvolvimento do
projeto é também um momento formativo. Esses momentos iniciais, que podem
ser formais ou não, contribuem para fortalecer as possibilidades de superação
de dificuldades e o engajamento dos docentes no trabalho pedagógico, tornando mais significativos e instigadores os momentos de elaboração e execução
dos projetos e suas atividades, as quais, com dissemos, também se constituem
como momentos formadores.
A necessidade de momentos formativos ou de capacitação revelada
pelos professores tem uma relação direta com a explicação de que a prática é
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também formadora, quando os docentes podem assumir-se como sujeito da
produção do saber e compreendem que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”
(FREIRE, 2004, p.30).
A capacitação para trabalhar com os Projetos Integradores deveria
ser uma exigência de reflexão crítica da relação teoria-prática para que esses
projetos não se transformem no ativismo pedagógico e a capacitação não fosse
compreendida como mero treinamento de atividades dirigidas.
Se desde o início da elaboração dos Projetos Integradores observamos que não houve essa preocupação, podemos inferir que houve certa inversão na ordem dos procedimentos, pois ao invés de serem discutidas as concepções e os princípios de educação implicados na nova proposta metodológica, os docentes foram solicitados a iniciar a elaboração dos mesmos reduzindo
a prática ao método, ainda que o ensinar exija uma rigorosidade metódica que,
segundo Freire (2004, p.33), “[...] não se esgota no tratamento do objeto ou do
conteúdo”. Para ele:
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo
socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras,
caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou,
em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente
fundante de aprender. (FREIRE, 2004, p.31).

O modo como foi conduzido, desde o início, esse processo, apesar
de ter sido uma nova experiência, parece que trazia viva a garantia de que os
docentes estavam no caminho certo. Isso pode trazer duas consequências:
estimular para produzir algo novo ou cair nas armadilhas da arrogância, repetindo o velho com o nome do novo. Paulo Freire (2004) nos ensina que quem
pensa certo, ainda que esteja pensando errado, é quem pode ensinar a pensar
certo e uma das condições necessárias a pensar certo, segundo ele, é não estarmos demasiados certos de nossas certezas.
Investigar a elaboração dos projetos poderá nos indicar que tipo de
pensamento foi dominante na elaboração dos mesmos. Para tanto, precisamos
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também compreender as concepções dos docentes sobre os Projetos Integradores, nesse processo de elaboração.

Concepções no processo de elaboração dos Projetos Integradores
Na esteira das dificuldades e de algumas resistências surgidas desde a apresentação e a problematização das reformas do Ensino Médio e Técnico, o processo de implantação de mudanças nas estratégias de ensino fundou o segundo momento: a necessidade de elaboração dos Projetos Integradores.
O início do processo de elaboração do primeiro Projeto Integrador
deu-se após várias reuniões acontecidas durante o ano de 2000, por vezes,
envolvendo somente os integrantes do GT e, na maioria das vezes, envolvendo
todo o grupo de docentes que participaria da experiência. Isso se confirma
quando observamos o cronograma do projeto para o ano de 2000 e constatamos itens relacionados a esses momentos formativos, confirmados também
pelas falas dos docentes.
Observamos um descompasso entre as atividades de concepção e
elaboração do primeiro projeto, ocorridos no ano de 2000, e as atividades de
formação dos docentes, acontecidas em 2001, configurando uma inversão de
momentos. Entretanto, interpretamos que paradoxalmente ficaram estabelecidas condições para que se configurassem situações de momentos formativos,
pois, os principais momentos preparatórios e formativos das concepções do
projeto, aconteceram após o início das fases de elaboração do referido projeto.
Por outro lado, identificamos que os momentos de elaboração nem
sempre aconteceram com o envolvimento de todo o grupo de docentes; por
vezes se restringiram a reuniões de elaboração de tarefas por área de conhecimento. Essas reuniões se constituíram num elemento aglutinador do grupo de
docentes, mesmo quando ficaram restritas às áreas de conhecimento.
Destacamos, na fala da Docente 7, a menção a essas reuniões caracterizando-as como elemento importante da metodologia de elaboração dos
Projetos Integradores, conduzida pelo GT. Ela detalhou como foi conduzido o
processo:
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Inicialmente, fizemos algumas reuniões com os professores para apresentar a proposta do MEC. Alguns reagiram negativamente, outros se dispuseram a participar. Todos os professores
foram convidados a trabalhar durante o período de recesso, porém, somente um grupo pequeno participou. No retorno às aulas, os professores já tinham no seu horário, duas horas por
semana, que seriam dedicadas à construção dos projetos. A
participação, portanto, cresceu. Houve também encontros dos
professores da unidade sede com os professores e pedagogos
da Unidade de Ensino Descentralizada (UNED). Esses encontros ocorreram tanto na SEDE quanto na unidade descentralizada de Lagarto. Foi dessa forma que conseguimos elaborar a
nova proposta pedagógica para o Ensino Médio (EM) e o primeiro projeto da sede, que a ela seria incorporado – Projeto Integrador “Baixo São Francisco Sergipano”. [...] Os pedagogos
da [unidade] SEDE não quiseram participar. Como Coordenadora, solicitei a contribuição dos mesmos, porém eles se negaram. A Direção de Ensino não conseguiu fazê-los participar. As
justificativas eram meramente políticas. Já para a operacionalização do primeiro projeto e a construção e operacionalização
dos demais, contamos com a participação valiosa do pedagogo, que tinha sido transferido da UNED para a SEDE, e ficou
trabalhando comigo, na Gerência do Ensino Médio (a coordenadoria tinha passado a gerência). Reuníamo-nos uma vez por
semana com os professores de cada série, para avaliar o andamento dos projetos. No início, essas reuniões eram coordenadas por mim, depois pelo pedagogo. Quero reafirmar que a
participação do pedagogo foi muito importante na condução e
elaboração dos projetos seguintes.
Docente 7

Identificamos, na fala da docente, uma sequência de passos, desde
a apresentação das propostas de reformas, passando pela convocação e adesão dos professores, a construção da proposta pedagógica até a elaboração do
primeiro Projeto Integrador, em suas palavras, específica do Ensino Médio, entretanto, a essa proposta estava atrelada ao ensino técnico em função das modalidades de concomitância e subsequência.
Em que pesem algumas dificuldades, as reuniões pedagógicas se
constituíram na principal ação de encaminhamento e acompanhamento dos
trabalhos de elaboração dos projetos, pois é fato que, anteriormente a essa
experiência, as reuniões pedagógicas ficavam restritas a discussões sobre aplicação de sansões a alunos e docentes, em função do quantitativo de faltas,
recomendações sobre preenchimento de diários de classe, queixas sobre relacionamentos professor-aluno, questões disciplinares e informes e, muito rara127

mente, reflexões e avaliações sobre atividades pedagógicas. Além disso, a periodicidade dessas reuniões era irregular, com o máximo de duas por semestre
e, eventualmente, um pouco mais, quando a situação exigisse um encontro
extraordinário.
A estratégia de inclusão de duas horas semanais na carga horária
dos docentes para reuniões pedagógicas sobre os Projetos Integradores denota, da parte da coordenação, uma alternativa interessante para viabilizar a metodologia de elaboração e execução do trabalho pedagógico. Essa ação possibilitou tanto maior adesão e participação dos docentes, quanto a criação de
condições para construção de um trabalho com mais participação e predominância do coletivo.
De acordo com as falas dos docentes, a atitude de disponibilizar duas horas semanais para as reuniões pedagógicas produziu mudanças significativas na prática de elaboração de atividades de ensino para os projetos e, na
concepção de reunião pedagógica que passou a ter um viés de trabalho em
grupo, possibilitou estabelecer processos de elaboração e acompanhamento
concomitantes às atividades planejadas. Portanto, fica configurado, concretamente, o momento formativo da prática docente.
Os Docentes 1 e 6, quando questionados sobre a metodologia de
elaboração dos Projetos Integradores, afirmaram:
Marcavam reuniões e iam vários professores em geral. [...] era
geral e era por área.
Docente 1
Eu lembro de uma coisa muito enriquecedora, eram as reuniões, porque eram todos os professores do [ensino] médio [...]
Eram seis turmas [do 1º ano do EM], se não me engano, e tinha o professor de Geografia, enfim todas as áreas...
Docente 6

Todos os docentes entrevistados apontaram as reuniões pedagógicas como um elemento importante da metodologia de elaboração dos Projetos
Integradores, afirmação corroborada pelo Docente 6 que disse terem sidos enriquecedoras. Isso mostra o potencial dessas reuniões, no sentido de possibilitar construções, na relação coletivo-individual, de atividades gerais de ensino,
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quando há a participação de todo o grupo de docentes, ou específicas, quando
a participação se restringe aos docentes de uma mesma área de conhecimento.
Metodologicamente, o processo de encaminhamento e elaboração
dos projetos integradores se deu numa lógica de construção, primeiramente, de
uma proposta pedagógica institucional, e a partir dessa proposta, construída
com grande participação dos docentes, conforme afirmou a Docente 7, partiuse para o momento de discussão e elaboração efetiva dos Projetos Integradores.
Destacamos como primeira grande decisão do grupo de docentes,
que os projetos integradores deveriam abranger todas as áreas de ensino, isto
é, todas as áreas estariam articuladas, na perspectiva dos eixos pedagógicos
integradores (ou princípios), especificamente os da interdisciplinaridade e da
contextualização.
Mesmo assim, houve divergências quanto ao modelo do projeto e
como deveria se dar a integração das disciplinas, pois os docentes da área de
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias defendiam que o projeto
fosse de pequenas dimensões, como experiência inicial, abrangendo ações
pedagógicas somente no município de Aracaju, conforme as falas dos Docentes 2 e 1:

Eu defendia que o projeto integrador tinha que ser aqui em Aracaju. Porque a escola era em Aracaju, sabe [...], o público era
de Aracaju e era [...] economicamente era mais viável, a escola
podia dar suporte, as empresas, enfim outros órgãos iam se interessar mais [...].
E eu achei que o projeto integrador, ele foi integrador demais.
Ele tentou abraçar muitas áreas simultaneamente, foi muito radical. A minha proposta inicial, é que o projeto integrador, ele
fosse feito... a transversalidade fosse feita nas coordenadorias,
entre coordenadorias, entendeu? A Física, Matemática e Química [...] que a transversalidade das disciplinas, fosse nas áreas e depois a gente caminhasse dentro das áreas A gente
pudesse caminhar depois para, aí sim, [...], uma área com uma
outra, mas que primeiro seja dentro da área. Quer dizer Física,
Matemática e Química e Biologia [...]. A minha defesa era essa,
entendeu? Mas aí, a minha proposta foi vencida e acharam melhor fazer tudo integrado [...].
Docente 2
[...] A gente achava que era um projeto grande (extenso, imenso) e se discutia a questão: ele tinha que ser menor...
Docente 1
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Os demais docentes das outras áreas defendiam que o projeto fosse
mais ampliado e acontecesse na região do Baixo São Francisco Sergipano, em
função do apelo político e social do Projeto de Transposição das águas do Rio
São Francisco, conduzido pelo governo federal. Essa intenção do governo brasileiro suscitava, à época, grande discussão e comoção da Sociedade Sergipana, que se posicionava majoritariamente contrária ao projeto de transposição
do rio, pois, este atingiria diretamente 13 municípios ribeirinhos Sergipanos.
Os signatários de uma proposta mais restrita para o primeiro Projeto
Integrador defendiam a redução do seu tamanho, porque, da forma como foi
pensado, envolvia múltiplos aspectos do conhecimento, e o temor era de não
dar conta dos conteúdos e das atividades, do projeto e da sala de aula, inclusive pela falta de experiência nesse tipo de estratégia de ensino e pelo agravante
da dificuldade de logística.
Apesar dessas ponderações, havia um sentimento e o desejo de dar
conta das propostas contidas nas normas legais e nas políticas públicas do
MEC. Essa compreensão levou o grupo de docentes a optar pela elaboração
de um projeto muito abrangente para a primeira experiência, principalmente em
termos de atividades pedagógicas. Havia dificuldades quanto ao domínio de
técnicas de elaboração de atividades de ensino e a falta de conhecimento mais
ampliado das questões relacionadas à organização de práticas por meio de
Projetos.
Cumprida esta etapa e após várias reuniões com os docentes, em
que se chegou aos consensos possíveis, o GT e mais alguns professores voluntários compilaram as decisões e produziram o texto final do projeto. Em seguida, o submeteu à validação nas diversas instâncias institucionais e também
junto ao MEC, porque essa era uma exigência das reformas.
Cada Projeto elaborado orientava a atividade anual dos primeiros
anos de estudo do ensino médio e técnico. Desta forma, em 2002 e em 2003,
aconteceram os processos de elaboração de mais dois projetos, também objetos de nossa análise no capítulo anterior.
O cronograma do primeiro projeto, “O Baixo São Francisco Sergipano”, aponta a avaliação das atividades, da aprendizagem e do projeto como um
todo. Entretanto, em função da abrangência do projeto, das redefinições ocorridas o percurso, das atividades pedagógicas, das dificuldades de logística, entre
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outras e considerando ainda o sucesso de participação dos estudantes e dos
próprios docentes, que aumentou a demanda de atividades planejadas, percebeu-se que muitas delas deixaram de ser cumpridas. Além disso, dos treze
municípios que seriam visitados e incorporados ao PI, apenas sete foram cobertos. Portanto, decidiu-se que deveriam ser retomadas as atividades de conclusão, no ano seguinte. Foram, então, denominadas de “ações cidadãs”
(RGPC, 2002/2003).
É importante ressaltar que os projetos foram construídos pelos professores, a partir de uma ideia pouco discutida e muito vaga sobre a metodologia de ensino por meio de projetos, em que pese todo o processo de apresentação dos mesmos e os momentos formativos. Todavia, os docentes revelaram
que, ao serem desafiados a trabalhar com os Projetos Integradores, dispuseram a tentar compreender, pelo menos, o seu funcionamento.
Destacamos as falas de três docentes, de áreas de conhecimento
distintas, e eles revelam compreensões e dimensões que se complementam
sobre os Projetos Integradores:
No início, vagamente. Conhecia pelo significado do termo [...].
Para mim seriam projetos em que os professores das diferentes áreas pudessem dialogar, ou melhor, pudessem planejar e
executar juntos atividades escolares, de maneira integrada.
Docente 7
[...] Eu sabia o que estava por trás, que era da gente poder articular as disciplinas do currículo, juntamente com as questões
da realidade, com a prática...
Docente 3
Era a perspectiva de você exercitar esse diálogo interdisciplinar. Era [...] você escolher um tema, e esse tema ser transversal a todas as áreas de conhecimento. Para mim, eu transito
bem por essa área, porque a Geografia, talvez seja a mais interdisciplinar das ciências. Porque a Geografia, é [...] Humana,
é Física, é Política, é Econômica, é Social, quer dizer, no território tudo acontece. Não é por acaso que o território está na
moda agora [...]. Então, em função de que a Geografia é muito
interdisciplinar, eu transitei bem por esse diálogo das áreas.
Docente 6
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Esses docentes revelaram a tendência da maioria dos entrevistados
que pouco sabia sobre os Projetos Integradores, no entanto, destacaram a
possibilidade de integração e transversalização entre as disciplinas do currículo, como a característica mais evidente dessa estratégia metodológica.
As falas sobre o processo de elaboração dos projetos integradores
mostram a carência de conhecimentos mais aprofundados sobre essa estratégia metodológica que, na concepção dos professores, trata-se da possibilidade
de transversalizar ou integrar disciplinas do currículo, apontando que percebiam a necessidade de apoiar suas práticas pedagógicas nos princípios organizadores da prática curricular, a interdisciplinaridade e a contextualização,
mesmo que não utilizassem esses nomes. Sobretudo, precisamos entender
qual a compreensão deles sobre esses princípios.

Interdisciplinaridade e Contextualização nos Projetos Integradores
A pesquisa realizada, a partir das entrevistas semiestruturadas com
os docentes, indicou-nos que há uma problemática no cerne das concepções
presentes na organização do conhecimento, que necessita ser discutida teoricamente. Práticas multi, inter e transdisciplinares estão implicadas em fundamentos e posturas diferentes e diretamente na concepção dos Projetos Integradores.
Discutir a interdisciplinaridade como princípio pedagógico exige um
esforço intelectual do pesquisador para não comprometer a complexidade e o
inacabamento do tema, considerando as diversas posições teóricas, mais divergentes que complementares.
A centralidade da nossa discussão está na relação entre interdisciplinaridade e a produção do conhecimento nas práticas educativas. Por isso é
necessário entender o que está posto sobre interdisciplinaridade.
A interdisciplinaridade é um dos temas mais polêmicos dos campos
da filosofia, epistemologia e educação, pois tem sido uma tarefa difícil, ao longo
dos anos, produzir consensos capazes de estabelecer um conceito mais abrangente. Essa polêmica discussão sobre interdisciplinaridade e a sua necessidade ganha força com a crítica à extrema especialização das ciências, dificul132

tando a reflexão e produção de um conhecimento relacional mais abrangente e
unitário sobre o todo e as particularidades de uma realidade ou objeto.
Sobre essa questão, Japiassu (1976) argumenta que as ciências
e/ou teorias científicas renunciaram às possibilidades de estabelecer uma totalidade e buscam alcançar o conhecimento universal (unitário) na prática e não
numa teoria firmada a priori. Complementa, ainda, que, em vista do processo
de “disciplinarização”, a Ciência não é mais “Ciência”, mas as ciências, como
as exatas, humanas, sociais, da terra, entre outras, por isso, distancia-se da
pretensão de absolutizar um conhecimento que seja hegemônico.
Alves, Brasileiro e Brito analisam que:
a ciência não pretende perder de vista a disciplinaridade, mas
vislumbra a possibilidade de um diálogo interdisciplinar, que aproxime os saberes específicos, oriundos dos diversos campos
do conhecimento, em uma fala compreensível, audível aos diversos interlocutores. (ALVES; BRASILEIRO; BRITO, 2004,
p.140)

As análises sobre interdisciplinaridade, na maioria dos casos, concentram-se em duas abordagens: a filosofia do sujeito e o marxismo dialético.
A primeira abordagem centra-se no sujeito e suas ideias prevalecendo sobre o
objeto, isto é, caracteriza-se pela ação do sujeito sobre o objeto, de modo a
absolutizar o sujeito na construção do conhecimento. Jantsch e Bianchetti
(2008) argumentam que essa concepção é a-histórica e é hegemônica sobre a
abordagem marxista dialética. Já o conceito, oriundo da abordagem marxistadialética, reafirma a importância da história, inclusive na construção do sujeito.
Na sequência, aprofundamos mais um pouco essa discussão, observando os
principais pontos de ambas abordagens, tomando como ponto de partida uma
abordagem histórica do tema.
A temática da Interdisciplinaridade não é nova. Segundo Fazenda
(2002, p.25), os “momentos em que estas preocupações foram mais evidentes,
[aconteceram no] século XVIII, em que a passagem do múltiplo ao uno foi uma
das maiores preocupações dos enciclopedistas franceses”, cuja finalidade era
reunir e condensar a grande quantidade de saber existente num espaço restrito.
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O século XIX, marcado pelo desenvolvimento e expansão do saber
científico e da tecnologia, teve como consequência o crescimento da especialização das ciências e da disciplinarização para o âmbito do ensino.
Esse crescimento atravessou boa parte do século XX, sem questionamentos mais incisivos. No entanto, os primeiros movimentos e necessidades, na direção da interdisciplinaridade, começam a ganhar corpo na Europa e
nos Estados Unidos, no final da década de 60, com uma questão epistemológica posta: a interdisciplinaridade como exigência do conhecimento. Em 1969,
ocorreu, em Nice, na França, um congresso que modelou as principais ideias
sobre interdisciplinaridade.
No Brasil, os principais representantes desse movimento, que se identificam com a primeira abordagem, calcada na filosofia do sujeito, são Hilton
Japiassu e Ivani Fazenda. Japiassu foi responsável por difundir, no Brasil, os
princípios e pressupostos dessa concepção, formulada e consagrada no congresso de Nice – França. Podemos destacar, como um dos seus principais trabalhos: “Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber” (1976). Neste e nos demais, Japiassu aborda essa temática do ponto de vista epistemológico.
O termo interdisciplinaridade carece de um sentido mais consensual,
por isso, suscita diversas interpretações. Todavia, guarda certa uniformidade
quanto ao princípio que Japiassu (1976, p.74) formulou da seguinte maneira: “A
interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo
projeto de pesquisa”.
Quanto à divulgação das ideias predominantes no congresso de Nice – França no ano de 1969, Jantsch e Bianchetti (2008) destacam que,
[...] no Brasil, [as idéias] assumem pressupostos próprios de
uma filosofia do sujeito que, nos parece, não estão suficientemente claros para a maioria dos que se ocupam da teoria e da
prática da denominada interdisciplinaridade, o que nos leva eventualmente a compreender a ciência de forma moralística27
(JANTSCH; BIANCHETTI, 2008, p.15)

27

Os autores entendem que essa peculiaridade consiste basicamente na conformação da especialização, condenada por Japiassu ao propor que, para superar essa postura moralizadora,
é necessário um ato de vontade do sujeito cognoscente.
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A leitura dos trabalhos de Japiassu (1976) e Fazenda (2002) nos
permitem compilar cinco pressupostos que apresentam, com mais clareza,
seus propósitos e a sua vinculação à filosofia do sujeito. Em linhas gerais, querem dizer que:
•

a fragmentação do conhecimento leva o homem a não ter o domínio do
próprio conhecimento e o sujeito pensante não consegue mais ordenar o
caótico mundo do saber;

•

a fragmentação do conhecimento, como processo e produto, é uma patologia, e só pode ser superada pelo ato de vontade de um sujeito pensante;

•

a fórmula acertada é a reunião dos sujeitos pensantes, implicando que a
interdisciplinaridade só acontece no trabalho em grupo – sujeito coletivo;

•

o sujeito coletivo é capaz de viver a interdisciplinaridade em qualquer espaço de atuação, seja ele de ensino, pesquisa ou extensão, com iguais pesos
e valores. Nesse sentido, o sujeito coletivo pensante é capaz de curar a enfermidade do conhecimento;

•

a produção do conhecimento interdisciplinar estará garantida, desde que
seja satisfeita a exigência do trabalho parceiro, independente da forma histórica que produz a própria existência.
As ideias de Japiassu e Fazenda que nos permitem identificar esses

cinco pressupostos apontam para a configuração de um método com passos
que, se cumpridos, poderão levar o sujeito a construir e (re)-unir o conhecimento existente, com a possibilidade de superar as especializações. Para isso, é
necessário compreender o caos causado pela fragmentação do conhecimento,
entendê-lo, segundo Japiassu, como uma patologia, tomar a decisão de agir
em grupo, pois, assim, é possível superar essa fragmentação.
Ivani Fazenda se destaca como uma das principais leitoras, estudiosas e divulgadoras da temática abordada inicialmente por Japiassu, na perspectiva a-histórica da filosofia do sujeito. Seu trabalho caracteriza-se, principalmente, por estar voltado para o âmbito pedagógico. Sua preocupação inicial
foi discutir a formação docente, estendendo-a em seguida para o nível da prática educativa.
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Fazenda (2002) traz, em seus estudos, a gênese das terminologias
relacionadas a esse tema, como forma de abrir caminho para a reflexão epistemológica. Buscou os consensos possíveis para esclarecer os conflitos conceituais, considerando estudiosos como Michaud (França), Boisot (França),
Heckausen (Alemanha) e Jantsch (Áustria) e a matriz das suas ideias sobre
esses teóricos, formulada por Japiassu.
Conclui sua discussão sobre as terminologias, assumindo que o processo de Interdisciplinaridade apresenta um conjunto de níveis a serem atingidos conforme a superação dos desafios de cada nível. Estes níveis são constituídos em sequência: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.
Embora existam outras nomenclaturas ou terminologias, Fazenda
(2002) assume que essas são básicas e suficientes para superar os desafios
do ensino, impostos pela fragmentação do conhecimento em disciplinas. Considera a multidisciplinaridade como “justaposição de conteúdos de disciplinas
heterogêneas ou a integração de conteúdos numa mesma disciplina [ou projeto
de trabalho coletivo] atingindo-se, quando muito, o nível de integração de métodos, teóricos ou conhecimentos” (FAZENDA, 2002, p.39. Grifo nosso).
Para a autora, a integração pressupõe a interdisciplinaridade, considerando a
[...] integração como um momento de organização e estudo dos
conteúdos das disciplinas, como uma etapa para a interação
que só pode ocorrer num regime de co-participação, reciprocidade, mutualidade (condições necessárias para efetivação de
um trabalho interdisciplinar) [...] (FAZENDA, 2002, p.21).

Num nível mais acima de compreensão do trabalho pedagógico está
a Interdisciplinaridade, que além da atitude assumida pelo sujeito pensante,
estabelece-se numa
[...] relação de reciprocidade, mutualidade, ou melhor dizendo,
um regime de co-propriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados[...]. Nela a colaboração entre as diversas
disciplinas conduz a uma ‘interação’, a uma intersubjetividade
como única possibilidade de efetivação de um trabalho interdisciplinar. (FAZENDA, 2002, p.39).
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O último nível indicado, na sequência “multi” e “inter”, é o da transdisciplinaridade. Para Fazenda, trata-se do nível das relações iniciadas nos
níveis anteriores, que transversaliza o conhecimento fragmentado em disciplinas28.
Fazenda explicita melhor os conteúdos sobre interdisciplinaridade,
cujo objetivo é aplicá-las às práticas pedagógicas, ao abordar os seguintes aspectos: “utilidade, valor, aplicabilidade, obstáculos e possibilidades da interdisciplinaridade no ensino.” (FAZENDA, 2002, p.21). Enfatizaremos os dois últimos aspectos, em função da aproximação com os objetivos da nossa investigação.
Precisamos estar atentos para alguns aspectos importantes sobre a
interdisciplinaridade, para não gerar distorções que venham a comprometer o
processo de implementação no âmbito do ensino. Fazenda (2002) traz a discussão desses aspectos. A interdisciplinaridade “não é ciência, nem ciência
das ciências, mas é ponto de encontro entre o movimento de renovação da
atitude frente aos problemas de ensino e pesquisa e a aceleração do conhecimento” (FAZENDA 2002, p.41).
Por outro lado, também não é “uma panacéia que garantirá um ensino adequado, ou um saber unificado, mas, um ponto de vista que permite uma
reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento do mesmo”.
(FAZENDA, 2002, p. 42).
Esses aspectos estão diretamente relacionados com a formação docente. Compreendê-los contribui significativamente para a superação da dicotomia ensino-pesquisa, pela necessidade da integração dos conhecimentos, no
sentido de modificar o mundo.
No que se refere às práticas pedagógicas, discutiremos os “obstáculos e as possibilidades de efetivação da interdisciplinaridade no ensino, levantados na análise de Fazenda (2002). A autora destaca cinco obstáculos a serem superados para a efetivação da prática interdisciplinar: a) epistemológicos
e institucionais; b) psicossociológicos e culturais; c) metodológicos; d) da formação; e) materiais.

28

A autora entende por disciplina: “diferentes domínios do conhecimento, na medida em que
são sistematizados de acordo com determinados critérios” (FAZENDA, 2002, p.39)
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Para discutir os obstáculos da interdisciplinaridade, Fazenda (2002),
traz a relação entre conhecimento e disciplina, definindo esta última como divisões do conhecimento em partes e constituindo-se como a base, em relação à
qual se organizam as experiências de ensino e pesquisa. Para o sistema escolar, é o fio condutor de forma hierárquica, de maneira que qualquer mudança,
nessa hierarquia ou de qualidade, acarreta em mudanças nas principais diretrizes do sistema de ensino.
O grande obstáculo reside nas relações disciplina-conhecimento e
disciplina-disciplina. No primeiro caso, a interdisciplinaridade promove a unidade do conhecimento. No entanto, no segundo caso existe uma relação de poder entre as disciplinas que precisa ser superada. Essa relação de poder se
constitui na criação de uma linguagem própria, em que a ciência encerra seu
conhecimento em um domínio cada vez mais restrito e que exige especialização para decifrar seus termos e métodos. O ato de preservar esse status amplia o risco de isolamento desse conhecimento.
Nesse sentido, a tentativa interdisciplinar para superação desses
obstáculos possibilita à instituição superar suas limitações impostas por essas
barreiras epistemológicas.
Os obstáculos psicossociológicos e culturais estão relacionados às
estruturas mentais dos sujeitos pensantes, que determinam seus comportamentos sociais, psicológicos e culturais. Principalmente, o preconceito contra a
interdisciplinaridade e a forma de superação, segundo Fazenda (2002, p.54),
está diretamente relacionada a uma “profunda conversão da inteligência frente
ao problema do conhecimento”, que pressupõe características comportamentais, abertura, humildade e curiosidade, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo.
O obstáculo seguinte é o metodológico, certamente o mais difícil de
ser vencido, pela sua complexidade, pois implica em superação prévia dos obstáculos anteriores, incluindo os da formação docente e os materiais.
O problema inicial está relacionado às estruturas de ensino de cada
disciplina, pois, na perspectiva interdisciplinar, emergem questões sobre a validade de conteúdos e disciplinas e sobre que sujeito se quer formar. Fazenda
(2002) propõe, como forma de superar tal obstáculo, estabelecer uma problemática de pesquisa clara, com linguagem compreensível por todos, de maneira
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a facilitar a participação coletiva e individual. Para Japiassu (1976), uma metodologia interdisciplinar tem seu enfoque central na comunicação e combina reflexão e ação conjugada.
O obstáculo da formação docente está relacionado a questões da
própria disciplina, a relações de poder das disciplinas e dos sujeitos e à abertura à integração e interação. No aspecto pedagógico, a superação desses obstáculos está relacionada às possibilidades de abertura para o trabalho em grupo e ruptura com a atitude pedagógica de ensino por transmissão de conhecimentos para, gradativamente, assumir a postura interdisciplinar colaborativa.
Os obstáculos materiais estão relacionados com condições que vão
desde o espaço escolar, até as condições financeiras do sujeito. Superá-los
implica também em superar condições imateriais, como respeito, relação professor-aluno, o trabalho coletivo e o individual e a constituição de espaços adequados aliados às condições econômicas favoráveis à realização de um trabalho interdisciplinar.
A segunda abordagem, a que nos referimos no início desse tópico e
que se contrapõe à filosofia do sujeito, de acordo com Jantsch e Bianchetti
(2008), interpreta a interdisciplinaridade como um produto histórico, concebida
a partir do modo de produção em vigência e a possibilidade de uma convivência entre especialidade e interdisciplinaridade, por entenderem que não são
excludentes. Esse movimento é gerador de um produto a partir do processo de
construção do conhecimento.
Entre os estudiosos que se dedicam a essa análise está o pesquisador Gaudêncio Frigotto (2008). Ele destaca que a questão da interdisciplinaridade no campo da educação não é um problema de método de investigação,
nem de técnica didática, é do plano material histórico-cultural e do epistemológico. Ele defende que, para apreender a interdisciplinaridade, é preciso, por um
lado, entendê-la como uma “necessidade” que historicamente é imperativa e,
por outro, como um “problema” que se impõe como desafio a decifrar.
Como “necessidade” para a produção de conhecimento, “funda-se
no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e diversa
e na natureza intersubjetiva de sua apreensão” (FRIGOTTO, 2008, p.27). Acrescenta, ainda, que essa “necessidade” acarreta em várias consequências,
dentre elas destaca duas: a) a interdisciplinaridade não se concretiza “se não
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formos capazes de transcender o plano, a fragmentação e o plano fenomênico,
heranças fortes do empiricismo e do positivismo”; b) a interdisciplinaridade
também não se concretiza “se cairmos no reducionismo estruturalista que abandona o plano discursivo” (FRIGOTTO, 2008, p.28).
A questão epistemológica que se impõe é: como superar as dificuldades nas práticas pedagógicas entranhadas de empiricismo, positivismo e
estruturalismo? O próprio Frigotto sugere, como pré-requisito, romper com as
concepções metafísicas da realidade social, centradas no entendimento de que
os fatos são determinados pelos Deuses e na aceitação que atribui aos fatos
históricos forças ou determinações que estão fora do seu controle.
No caso da interdisciplinaridade como “problema”, Frigotto a compreende que, ao analisá-la como “necessidade”, explicita algumas dimensões
de obstáculos a serem enfrentados num trabalho educativo, na perspectiva interdisciplinar. Primeiro, “a interdisciplinaridade se apresenta como problema
pelos limites do sujeito que busca construir o conhecimento de uma determinada realidade” e segundo, “pela complexidade desta realidade e seu caráter histórico.” (FRIGOTTO, 2008, p.31).
O processo de conhecimento é entendido como uma ação ativa,
uma elaboração, um trabalho de construção por parte do sujeito que pretende
aprofundar a compreensão da realidade. No entanto, o problema mais radical
na produção do conhecimento histórico e do trabalho interdisciplinar, para autor, está na “cisão que se produz e se desenvolve no plano das relações de
produção do homem social, enquanto uma totalidade concreta, que se explicita
necessariamente no plano da consciência, das representações e concepções
da realidade” (idem, p.35).
Os desafios pedagógicos dessa abordagem interdisciplinar estão relacionados à superação da fragmentação positivista e a divisão arbitrária entre
disciplinas gerais e específicas. Esse é o grande obstáculo pedagógico, pois a
formação dos docentes está calcada fortemente no positivismo, o que aumenta
a possibilidade de reprodução no processo de ensino das metodologias positivistas. No entanto, nessa perspectiva, os conhecimentos mais universais são
entendidos como aqueles com um maior nível de abstração, que na sua unidade revelam a diversidade.
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Superar os desafios da interdisciplinaridade na perspectiva marxista
dialética implica a capacidade de atuar dialeticamente com o velho e o novo, ou
seja, segundo Frigotto, depende “da crítica fragmentária da produção da vida
humana em todas as suas dimensões e, especificamente, na produção e socialização do conhecimento e na construção de novas relações sociais que rompam com a exclusão e alienação” (FRIGOTTO, 2008, p.47).
Assim, essa abordagem, do ponto de vista filosófico, aponta para saídas relacionadas à filosofia da Práxis. Portanto, trabalhar com a perspectiva
interdisciplinar em qualquer uma das abordagens requer um trabalho de natureza coletiva, que respeite sobretudo, relações como unidade-diversidade, coletivo-individual, especialidade-generalidade, conhecimento socialmente construído-conhecimento fragmentado, entre outras. Um projeto de ensino interdisciplinar requer a escolha de um tema, em relação ao qual serão confrontados,
dialogados os conhecimentos disciplinares, de maneira a produzir uma totalidade numa diversidade.
Do ponto de vista da legislação, a Resolução nº3/98 da Câmara de
Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu
Artigo 8º, também discute as concepções da interdisciplinaridade. Em linhas
gerais, destacamos alguns dos entendimentos sobre interdisciplinaridade. Parte-se do princípio de que “todo conhecimento mantém um diálogo permanente
com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de negação, de
complementação, de ampliação, de iluminação, de aspectos não distinguidos”.
(RESOLUÇÃO nº 3/98, art. 8°, inciso I)
No plano do ensino, a interdisciplinaridade é entendida com integração de disciplinas que contribuem para estudar, em comum, problemas concretos ou para desenvolver projetos de investigação e/ou ação. Dessa forma, os
objetivos podem ser mais facilmente atingidos.
Tendo em vista que as disciplinas se constituem em fragmentos das
áreas de conhecimento na perspectiva interdisciplinar, a “aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos e, por esta razão, as disciplinas devem
ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo” (RESOLUÇÃO nº 3/98,
art. 8°, inciso IV). Essa observância da interdisciplinaridade nos projetos de
ensino deve levar em conta que a aprendizagem significativa deve garantir a
apropriação de conhecimentos e a formação de “competências e valores que
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permitam o exercício pleno da cidadania e a inserção flexível no mundo do trabalho”. (RESOLUÇÃO nº 3/98, art. 8°, inciso V).
Ao analisarmos os PI dos CEFET-SE, identificamos elementos das
duas abordagens discutidas, com predominância, para a abordagem da filosofia do sujeito, principalmente no que se refere aos obstáculos enfatizados por
Fazenda (2002), pois, nos textos dos PI e nas falas dos docentes ficam evidenciados.
Entretanto, percebermos também que elementos da abordagem
marxista dialética apareceram em muitas falas dos docentes, principalmente
quando se tratava da superação dos desafios impostos pela prática da interdisciplinaridade. Os docentes evidenciaram formas de atuar dialeticamente com o
velho e o novo, para a produção e socialização do conhecimento que implicou
na construção de novas relações sociais, no ponto de vista das relações interiores à escola e exteriores no contato com as comunidades, que possibilitaram
para a possibilidade de romper com a exclusão e alienação, das especializações e disciplinas.
Entendemos a resolução nº 3/98 (CEB/CNE), como uma compilação
de ideias sobre a interdisciplinaridade, apresentadas de uma forma diretiva para o trabalho pedagógico, enfatizando a possibilidade de melhoria da aprendizagem dos alunos no processo de construção do conhecimento. Essa resolução, influenciou muito a elaboração dos PI no CEFET-SE, por ser a principal
referencia teórico-legal que os docentes tiveram acesso, e que requeria em seu
texto a relação entre os princípios pedagógicos da inter-disciplinaridade e o da
contextualização.

Contextualização como princípio pedagógico

Ao discutirmos qualquer princípio relacionado à prática pedagógica
docente e também ao processo de ensino-aprendizagem, o princípio da contextualização acaba por surgir, porque é um princípio intrínseco a qualquer processo educativo. Afinal de contas, levantamos a seguinte questão, qual o trabalho pedagógico não é contextualizado? No entanto, é preciso compreendermos
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o que está posto pelas reformas, na legislação e qual a compreensão dos docentes da contextualização como princípio.
O homem age e modifica a realidade por meio da consciência, e essa ação transforma o meio em que vive e o transforma. É o que Freire (2005) e
Cortella (2006) compreendem como “trabalho ou práxis”, não podendo estar
desvinculada do contexto. É por meio do trabalho que o homem se apropria do
mundo e produz cultura e a si mesmo, portanto, o contexto, no processo de
conhecimento, é entendido como uma ação, uma elaboração, um trabalho de
construção por parte do sujeito, que intenciona aprofundar a sua compreensão
da realidade. Assim, o homem, como um sujeito histórico produz um conhecimento também histórico.
Nesse sentido, ao discutirmos a interdisciplinaridade estamos discutindo o conhecimento produzido historicamente, portanto contextualizado. Por
isso, o princípio da contextualização é tão importante no processo de construção do conhecimento.
Esse princípio pode ser caracterizado por três aspectos a serem
considerados. O primeiro está relacionado à definição do próprio princípio, pois
“na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto da situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta transposição
didática deve ser relacionado com a prática ou a experiência do aluno a fim de
adquirir significado.” (RESOLUÇÃO. nº3/98, art. 9°, inciso I).
O segundo aspecto versa sobre a relação entre teoria e prática, que
“requer a concretização dos conteúdos curriculares” (art. 9°, Inciso II) em situações mais próximas da vivência do aluno em que se possam incluir situações
“do trabalho e do exercício da cidadania” (art. 9°, Inciso II). E, como terceiro
aspecto, entende-se que contextualizar significa aplicação de conhecimentos
escolares “às situações da vida cotidiana e da experiência espontânea” (art. 9°,
Inciso III) de maneira a permitir seu entendimento, a crítica e a revisão.
A contextualização como princípio pedagógico estruturador do currículo se constitui como potencializadora de estratégias pedagógicas de ensino
que objetivam relacionar o conhecimento com a realidade e pressupõe um currículo organizado numa perspectiva interdisciplinar. Mas é preciso que compreendamos que a contextualização não passa pela adequação de conteúdos a

143

uma realidade ou ainda não se trata de relacionar todo e qualquer conteúdo
com a realidade.
Embora existam outras abordagens teóricas sobre contextualização,
assumimos o conceito presente na resolução, principalmente porque as falas
dos docentes e a nossa própria prática, se aproxime muito dessa concepção.
A provocação que fizemos inicialmente aos docentes entrevistados
objetivou esclarecer o porquê de trabalhar os Projetos Integradores na perspectiva da Interdisciplinaridade e da Contextualização, questionando-os se já
tinham ouvido falar desses princípios pedagógicos, o que conheciam sobre eles e se percebiam que isso estava posto na proposta metodológica.
Já havíamos identificado, em conversas informais com alguns docentes, anteriormente à aplicação das entrevistas semiestruturadas, que esse
era um questionamento sempre recorrente entre eles. Todavia, percebiam que
havia uma relação com a concepção de Projetos Integradores. Então, partimos
da suposição que essa recorrência revelava indícios de pouca informação ou
de desconhecimento sobre os princípios pedagógicos em questão. Destacamos algumas falas que caracterizam a forma como os docentes pensavam esses princípios pedagógicos e seus conceitos conflituosos.
A Docente 1 revela os primeiros conflitos:
[...] particularmente eu não acredito na interdisciplinaridade. Eu
acho que é uma coisa muito complexa. Acho que existe uma
multidisciplinaridade [...]. Contextualização é uma questão da
gente tentar trazer a matemática e juntar com as outras disciplinas, né? Essa era a ideia interessante que eu achava. Mas
que eu sempre questionava.
A integração [...] não era possível colocar como eles queriam, a
disciplina [conteúdos] de matemática no primeiro ano naquele
projeto, foi muita dificuldade, tanto que eu parei meu conteúdo
e fui dar estatística para eles.
Docente 1

A docente revela que tem uma compreensão sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, contextualização e integração. Ressalta que há um
caráter de complexidade da interdisciplinaridade e aponta a multidisciplinaridade como possibilidade concreta para pautar um trabalho pedagógico. A contex144

tualização, ela a compreende como a possibilidade de adaptar conteúdos ao
projeto, como forma de trabalhar junto com outras disciplinas.
Nessa sua experiência com os Projetos Integradores, a docente, ao
afirmar que o “que existe é uma multidisciplinaridade”, percebia que havia articulação das ações pedagógicas planejadas com os momentos formativos de
trabalho em grupo com outros docentes. Entendemos que a docente compreende a multidisciplinaridade na perspectiva definida por Japiassu (1976), de
que se trata de uma ação simultânea de várias disciplinas em torno de um tema comum.
A docente mostra que sua concepção sobre a integração de disciplinas está relacionada à colocação dos conteúdos da sua área de conhecimento
na temática do projeto, portanto na perspectiva multidisciplinar de Japiassu.
Ainda, ao afirmar que contextualização é “tentar trazer a matemática
e juntar as outras disciplinas”, a docente estabelece uma confusão conceitual,
pois para ela o princípio da contextualização consiste na integração de disciplinas e se justapõe à concepção da multidisciplinaridade.
Outro docente de mesma área de conhecimento revela outra compreensão dos dois princípios pedagógicos:
Eu acho que a interdisciplinaridade e a contextualização são
processos salutares, bem vindos, na prática pedagógica moderna, mas, são complementares, na minha opinião, ao ensino
tradicional, não é? Acho que o ensino tradicional, ele vem de
anos, né? De anos e anos, de séculos e séculos, ele tem provado os seus bons resultados. Cientificamente o homem cresceu assim, espantosamente desde Newton, [...] Galileu, não
é?... E socialmente o aluno tem crescido, tanto quanto, tem
crescido cientificamente. Quer dizer, por conta do método científico aplicado, não é? Pela Ciência moderna proposta por Galileu, aí enfim, enveredando por todos os outros cientistas. Quer
dizer, tem provado que o ensino tradicional, ele é muito bom,
realmente [...] principalmente na área de exatas [...]. O formalismo, na área de exatas, é esse mesmo. Agora, a contextualização e a interdisciplinaridade, são importantes porque complementam, porque são tantos conhecimentos, não é? É tanto
formalismo, que a gente acaba entrando nesse mundo sem
querer. Na verdade, as pessoas já carregam consigo informação a respeito da Ciência Moderna, nas diversas áreas de Física, Química, Matemática. E esse conhecimento prévio pode ser
utilizado para motivar e para fazer o estudante compreender,
alguns conceitos e definições a respeito [...], não é?
Docente 2
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O docente caracteriza os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização como importantes na pedagogia moderna e complementares a
uma prática de ensino tradicional, a qual ele afirma que vem dando certo, há
um longo tempo. Ele deixa transparecer que compreende a interdisciplinaridade como possibilidade de interação e integração entre disciplinas da mesma
área e não aponta para áreas diferentes. Nessa lógica, o seu raciocínio se justifica pelos formalismos, principalmente da área de ciências exatas. E acrescenta que, em função de tantos formalismos, os docentes são levados a, involuntariamente, lidar com esses princípios. E complementa suas afirmações quando
afirma que achou “E eu achei que o projeto integrador, foi integrador demais.
[...] Ele tentou abraçar muitas áreas simultaneamente [...]. A transversalidade
das disciplinas, fosse nas áreas e depois, [...] depois para [fora], aí sim, você
teria, uma área com outra, mas que primeiro fosse dentro da área.” (Docente 2)
Ao comentar sobre os projetos integradores, ele se refere à transversalidade, dando a entender que a compreende como interdisciplinaridade.
Nesse momento, ele desloca a discussão dos princípios pedagógicos para o
âmbito da concepção de área e disciplinas, e os compreende como transversais na área.
Percebe a área de conhecimento fragmentada em diversas disciplinas e, dependendo da organização administrativa da escola, as disciplinas são
agrupadas por coordenadoria de área. No entanto, a área de Ciências da Natureza e Matemática do CEFET-SE não reúne todas as disciplinas; a Química,
por exemplo, pertence a uma coordenadoria própria, em função da existência
de curso Técnico em Química.
Em suas impressões, o Docente 2 demonstrou que deveria haver
mais prudência quanto ao dimensionamento do primeiro projeto, referente à
integração das áreas o que, em sua opinião, não deveria ocorrer com todas, de
uma só vez. Ele entendia que deveria haver experiência com a interdisciplinaridade, inicialmente, dentro de cada área, para somente, em momento posterior,
expandir para áreas afins e, então, envolver todas as áreas num projeto maior.
Essa compreensão vai de encontro à valorização do domínio do conhecimento
da área e à possibilidade de conhecer melhor a estratégia metodológica antes
de um salto maior. Outro aspecto a considerar é que o docente não opina so-
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bre o princípio da contextualização, entretanto ao se referir sobre a transversalidade revela a sua compreensão sobre o princípio da interdisciplinaridade.
O Docente 3, ao ser questionado sobre os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, afirmou:
Ouvi falar, quando da minha formação em Psicopedagogia. [...].
Mas, na minha formação de licenciado [em Matemática], não. A
minha formação na licenciatura foi mais técnica. Agora, como
eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu buscava, nos recursos
de Educação Matemática, conhecimentos que tentavam dar
conta dos princípios de contextualização e interdisciplinaridade.
Então, para mim, isso não era novo, quando foi apresentado no
projeto. Porque eu sempre vislumbrei na minha prática de sala
de aula, fazer com os meus alunos, o que não fizeram comigo.
E eu questionava os meus professores, o porquê e o para quê,
daqueles conteúdos. E o porquê e o para quê, eu encontrava
nestas duas palavras: contextualização e interdisciplinaridade.

Docente 3

O docente demonstrou estar preocupado em aprimorar a sua prática
pedagógica, a partir da sua própria iniciativa em buscar apoio nas bases teóricas da Educação Matemática e reforçá-la, com sua formação na especialização e no mestrado. Mostrou que pauta a sua prática pedagógica pela busca de
respostas às suas inquietações pessoais e tenta promover rupturas com a prática de ensino tradicional.
O Docente 5 faz um contraponto com a fala da Docente 1, que afirmou ser contrário à interdisciplinaridade e entendia a integração como multidisciplinaridade. Para ele,
A ideia de interdisciplinaridade era a que vinha no parecer. Aqueles pareceres lá dos PCN [...]. Mas aí, quer dizer, a gente
não conseguiu. A gente no máximo conseguiu uma multidisciplinaridade. E ia para lá, tentava-se fazer os questionários, por
aquelas três grandes áreas, Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias e
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias. O máximo que a
gente conseguia, era fazer um questionário para cada área
dessas, para cada grande área não. Mas, um trabalho interdisciplinar eu não acho que houve não.

Docente 5
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Esse docente diferencia conceitualmente multidisciplinaridade de interdisciplinaridade e, ao contrário da Docente1, entende que a interdisciplinaridade era o que estava proposto na legislação, e o grupo que trabalhou nos projetos não avançou para além da multidisciplinaridade e se restringiu à contribuição dos conhecimentos de cada área ou disciplina com o tema do projeto, que
ele chamou de grande área.
A Docente 7 traz uma concepção mais elaborada da contextualização e da interdisciplinaridade, facilitada pelo acesso que teve aos documentos,
o que certamente a ajudou na formação e apropriação dos conceitos e bases
teóricas, por sua condição de coordenadora do processo:
Contextualizar os conteúdos significa incorporar vivências concretas e diversificadas, ou seja, o ensino precisa estar vinculado à realidade. Essa realidade vai ajudar os discentes a dar
significado ao conhecimento apreendido. Assim, quando a teoria (conhecimento) vista nos limites da sala de aula se relaciona
com a prática, ou seja, com a vivência de situações do mundo
real, acontece a contextualização. A interdisciplinaridade é o
estabelecimento de uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas. Quando as disciplinas dialogam, com professores planejando concomitantemente um tema, um projeto, há o enriquecimento das relações. Agindo assim, cada disciplina estará
contribuindo para a interdisciplinaridade.
Docente 7

Quando a docente se refere ao princípio da interdisciplinaridade, restringe a possibilidade de construção do saber à intercomunicação das disciplinas, no entanto não se refere à possibilidade da intercomunicação entre áreas,
deixando transparecer que o conteúdo se configura como um elemento muito
importante do processo de ensino-aprendizagem, pois em sua forma de entender o processo, cada disciplina contribui para estabelecer a interdisciplinaridade.
Observamos, neste item, que os docentes apresentam muitas dificuldades de compreensão sobre os princípios defendidos nos projetos quais
sejam interdisciplinaridade e contextualização, embora alguns apresentem uma
predisposição para desenvolver as atividades a partir dos mesmos. É fato que
a discussão é muito mais abrangente e exige uma postura consciente do papel
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da escola, da relação entre ensino e pesquisa no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, dentre outros. Por outro lado fica evidente que os aspectos constantes da resolução nº 3/98 (CEB/CNE) aparecem fortemente em
suas falas. Isso aparece de forma sutil nas etapas de elaboração e execução
das atividades do PI.

Atividades pedagógicas: elaboração e execução
Nesta seção, investigamos qual a avaliação dos docentes sobre o
processo de elaboração e execução das atividades de ensino para os Projetos
Integradores e a relação com as suas práticas pedagógicas. Procuramos identificar as dificuldades enfrentadas e os elementos que indicam transformações,
mudanças ou rupturas com os elementos da prática considerada tradicional.
Os momentos de elaboração e execução guardam uma estreita relação com o momento das apresentações e informações sobre a estratégia metodológica de Projetos Integradores, passando pela adesão dos docentes, os
momentos de formação, até a efetiva participação.
Entretanto, os momentos de elaboração e execução de atividades
pedagógicas caracterizam a participação dos docentes, pois, são nesses momentos que ocorre uma dinâmica de ação e reflexão contínua sobre o que se
elabora e o que se executa. Neles identificamos a emergência das dificuldades,
tensões, conflitos e antagonismos no/do processo, pois essas etapas requerem
clareza, por parte dos docentes, sobre a prática interdisciplinar, a contextualização, a relação entre conteúdos das disciplinas e o tema dos projetos, entre
outros.
Portanto, foi desafiador para os docentes elaborarem atividades pedagógicas de ensino para execução dos Projetos Integradores, pois a maioria
do grupo tinha incorporada uma prática pedagógica tradicional, priorizando a
transmissão do conhecimento e centrada na figura do professor, cujo planejamento das atividades de ensino, na maioria das vezes, era individual.
Nessa outra perspectiva, o ato de elaborar atividades pedagógicas
exigia abertura dos docentes, no sentido de realizar um trabalho de natureza
coletiva, até porque os Projetos Integradores tinham como princípio estrutura149

dor do currículo a perspectiva interdisciplinar, que possibilitava construir o trabalho pensado no coletivo, tendo em vista que orientava a relação entre os
conteúdos das disciplinas envolvidas e o tema do projeto, no sentido de tornar
a aprendizagem significativa.
Todavia, uma das dificuldades dos docentes para elaborar e executar as atividades de ensino do projeto foi compreender a diferença entre os
conteúdos da sua área de atuação, que poderiam emergir na relação com o
tema do Projeto Integrador, e a tentativa de adequação ao Projeto dos conteúdos listados para a série de estudo.
Em suas falas, eles mostram que entendiam que os conteúdos, tradicionalmente listados para a série de estudo do Ensino Médio, deveriam se
fazer presentes nas atividades planejadas, por isso, na maioria das vezes, buscavam adaptá-los ao tema do projeto. Dessa forma, não identificavam possibilidades de emergirem conteúdos relacionados aos temas dos projetos, capazes
de potencializar uma aprendizagem significativa e condições diferenciadas para
a construção do conhecimento.
Podemos identificar essa tensão entre adaptação e emergência de
conteúdos na fala da Docente 1, em que também se revela como uma das suas dificuldades:
[...] eu mudei meu conteúdo, eu parei o que estava dando e fui
dar estatística para ver se eles [os alunos] poderiam fazer os
relatórios do projeto. [...] Como é que eu ia usar função? Eu tava dando função do primeiro grau e função quadrática e lá no
projeto integrador? Eu mesma não sabia. [...] Como eu não
consegui inserir o assunto que eu estava dando, que esse era
o objetivo [...] contextualizar o assunto que estava dando. Aí o
que eu fiz, [...] fui ensinar a eles [...] estatística, para poder orientar a eles a tabular os dados e a fazer os gráficos. [...] eles
não tinham noção de estatística que precisava [...] [Isso] atrapalhou um pouco, quando eu tive que parar meu conteúdo, para entrar com um outro, né. Porque eu queria que a matemática
tivesse nesse contexto... Então, [...] só a parte de estatística.
Eu não consegui enxergar outra. A minha dificuldade era essa.
Docente 1

A docente revela concretamente que, no seu entendimento, o conteúdo da disciplina/área, programado para a série, deveria servir ou ser adaptado
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à necessidade temática do projeto, contrariamente à lógica subentendida de
que o tema e o conjunto de atividades planejadas para o projeto, na prática, é
que determinam a emergência dos conteúdos a serem trabalhados de acordo
com as necessidades surgidas nas discussões entre os docentes e os discentes, observando os seus interesses e expectativas.
Ao tentar adequar os conteúdos de Matemática da série ao tema do
projeto, a docente revela que sua concepção de ensino respeita uma sequência de conteúdos historicamente trabalhados e, por essa razão, teve dificuldades para elaborar atividades de ensino na perspectiva do tema do projeto, de
maneira a contemplar as suas expectativas e as dos alunos também.
Todavia, ela percebeu, em meio ao processo, que se fez necessário
trabalhar o conteúdo específico de estatística, que não fazia parte daqueles
tradicionalmente listados para o 1º ano do Ensino Médio, para atender as finalidades e demandas das atividades interdisciplinares do Projeto. É em momentos como esse que se configura a emergência de conteúdos que atendam às
necessidades de compreensão das atividades relacionadas com a temática do
Projeto Integrador, tornando a aprendizagem significativa.
Essa percepção surgiu a partir das discussões no grupo de docentes, nos momentos formativos, e na relação com os alunos, em que se estabeleceu o processo de ação e reflexão sobre as atividades. A Docente 1 compreendeu a importância e a necessidade de inclusão do conteúdo de estatística
para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem, no entanto,
não abriu mão da histórica sequência de conteúdos.
Por outro lado, a situação descrita por essa docente poderia nos levar à ilusão de concluir que, agindo dessa forma, ela reduziria as possibilidades
de aprendizagem dos demais conteúdos, para ela imprescindíveis, dessa área
de conhecimento, na medida em que apenas esse conteúdo seria abordado
frente às necessidades do projeto.
Entretanto, a utilização dessa estratégia metodológica não implica
em adaptação pura e simples de conteúdos de disciplinas, pois a perspectiva
não era de multidisciplinaridade, mas de interdisciplinaridade. As mudanças na
organização do currículo não se dariam de maneira abrupta, ou seja, não se
abandonaria o conhecimento acumulado historicamente, em nome de se trabalhar somente os conteúdos relacionados aos temas dos Projetos Integradores,
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pois não era essa a orientação da Resolução nº3/98/CBE/CNE, que instituiu as
DNCEM. A orientação era que o currículo deveria ser organizado em duas partes: uma base nacional comum, correspondendo a 75% da carga horária, e
uma parte diversificada, com os restantes 25%. Dentro dessa lógica de organização, a interpretação é que as atividades desenvolvidas a partir de novas metodologias de ensino aconteceriam em, no mínimo, 25 % do total de carga horária.
Nos 75% destinados à carga horária da base nacional comum estão
contemplados os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade,
que, de acordo com as “novas” metodologias de ensino, teriam outra forma de
organização dos conteúdos, inclusive do ponto de vista da significação para o
aluno e da formação de competências em geral.
Desse modo, o § 1º do artigo 11 dessa resolução orienta que: “A base nacional comum dos currículos do ensino médio deverá contemplar as três
áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a interdisciplinaridade e a contextualização” (RESOLUÇÃO, nº3/98, art. 11, § 1º). Isto é,
não é sugerida alteração de conteúdos sistematizados pelo conhecimento historicamente acumulado, mas alteração de metodologia de abordagem, o que
implica em alteração de sequência de conteúdos, sem, contudo deixar de abordá-los.
Por outro lado, a parte diversificada, ainda conforme o artigo 11 da
referida resolução, em seu inciso II, “deverá ser organicamente integrada com
a base nacional comum, por contextualização e por complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento, entre outras formas de integração”
(RESOLUÇÃO, nº3/98, art. 11, inciso II)
De acordo com as falas de alguns docentes, isso foi interpretado
como uma forma de convivência entre dois regimes curriculares distintos, um
trabalhando os conteúdos historicamente sistematizados, base nacional comum, e outro que trabalharia a flexibilidade como eixo norteador – Interdisciplinaridade e contextualização – com metodologias alternativas, a exemplo da
Pedagogia de Projetos, com o objetivo de formar para o trabalho, na parte diversificada.
Isso, na prática, se transformou em uma dificuldade, pois nessa lógica coexistiriam concomitantemente dois regimes curriculares, aparentemente
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antagônicos e excludentes. Entretanto, essa interpretação não corresponde ao
que propõe de fato as DCNs, pois as duas partes se intercomplementam.
A Docente 7 mostra o seu entendimento sobre essa questão.
Na proposta elaborada para o novo EM [Ensino Médio], 75%
da carga horária eram dedicados aos conteúdos da disciplina e
os outros 25% estavam voltados para o desenvolvimento dos
projetos. Porém, em muitos momentos, esse percentual não
era obedecido, uma vez que precisávamos de mais tempo para
o planejamento e desenvolvimento das atividades dos projetos.
Docente 7

Essa interpretação da docente e do grupo sobre a necessidade de
flexibilizar os percentuais de carga horária, não guarda relação com o que está
na letra da resolução. Esse tipo de interpretação é potencializador do surgimento de dificuldades para a elaboração e execução de atividades pedagógicas para os Projetos Integradores, pois os docentes cuja concepção de ensino
estava relacionada a conteúdos encadeados e vinculados à serie de estudo do
Ensino Médio, tentaram adaptar esses conteúdos da série aos temas dos projetos integradores.
É preciso ressaltar que, em nenhum momento do desenvolvimento
dos Projetos, rompeu-se com as atividades de ensino-aprendizagem em sala
de aula, nem com a transmissão de conteúdos, mas o que estava proposto era
a possibilidade de ampliação das ações para outras metodologias de ensino
que, mesmo convivendo com a tradicional e em situações novas, permite ressignificar o processo de ensino-aprendizagem.
Por isso, ao discutirmos a elaboração de atividades pedagógicas para os Projetos Integradores, não podemos deixar de considerar a forma como
os docentes interpretaram a legislação e fizeram uso desta.
A fala da Docente 7 refere-se também à elaboração de atividades
pedagógicas e ajuda-nos a entender a lógica de construção e o conteúdo delas.
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Planejei juntamente com meus colegas da área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias e com os nossos alunos. Faziam
parte dessas atividades as entrevistas e os questionários, com
temas voltados para a cultura popular do município, linguagem,
religião, educação, entre outros.
Docente 7

O que podemos destacar como fundamental para a construção de
uma prática pedagógica inovadora e diferenciada é o planejamento do conteúdo das atividades ter sido elaborado de forma coletiva entre professores e alunos, caracterizando um avanço frente à forma de elaboração de atividades,
apenas pelo professor ou professores de uma mesma disciplina, segundo seus
entendimentos sobre o conteúdo.
Investigando a compreensão de um docente da área de CNMT,
quanto à elaboração de atividades pedagógicas para os Projetos Integradores,
percebemos dificuldades relacionadas ao binômio adequação-emergência de
conteúdos.
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Quando houve a reforma, a gente passou a ter dois laboratórios, não é? O laboratório formal [didático], tradicional, e o “in
loco”. Quer dizer, [...] você vai ao local, você vai à região. Por
exemplo, teve um trabalho, eu não sei... Ah! Foi de vetores! A
gente bolou aí, numa cidade, que [...] sabe, tinha que encontrar
o melhor caminho para sair de tal lugar e chegar até a prefeitura. [...] Então, os alunos tinham que ir lá, medir as ruas para
ver, entendeu? A distância, colocar em vetores [...] eles viram
uma aplicação prática de vetores. [...] normalmente, vetores
você conhece espaço vetorial, sem entender muito bem, não
é? [...] Eles [os alunos] ficaram muito assim... A gente viu alegria neles em trabalhar. Se sentiram alegres e confiantes, porque sabiam o que estavam fazendo. Quer dizer, eles tinham a
teoria de vetores e, sentiram assim, que vetores, [...] quer dizer,
eles foram obrigados a caminhar, por um sentido, por uma direção, e eles se sentiram a própria grandeza, não é? Tiveram
outras [atividades], mas eu só me lembro dessa. Eu só lembro
dessa. Foi difícil porque a gente [...] frente à temática [...] não
foi fácil não. A gente tinha que elaborar, por exemplo, cinemática, o que é que a gente ia fazer integrado [ao projeto], entendeu? Porque o assunto era do primeiro ano do ensino médio,
então o tema principal é cinemática, depois vêm forças né? Então, no início era cinemática. Foi difícil, porque [...] a gente
sempre tentava associar todo conteúdo [do primeiro ano do
EM] à prática do projeto, e muitas coisas não davam para fazer.
[...] Calcular a distância, saber o tempo que leva, daqui para a
cidade, essas coisas assim, a gente fazia. Mas, tinha algumas
situações, que a gente não conseguia alguns conceitos de Física, [...] a gente tinha uma certa dificuldade de implementar.
[...] Se você me perguntar quais, aí eu tenho que dar uma paradinha para pensar. Mas, eu lembro de duas: essa da distância, de calcular a distância entre as cidades e a do barco no
movimento relativo do rio [...]. No concreto da viagem, os alunos [deviam] saber as distâncias. A gente dava as distâncias
que eles precisavam, calculavam a distância [...]. Eu não acompanhei isso não! Mas eu estou lembrando que tinham umas histórias aqui, que eles ficavam “atazanando” o motorista e
perguntavam:
- Qual a velocidade agora? - Aí marcavam o tempo, entendeu?
- Qual a velocidade agora?
Aí, Fizeram um gráfico da velocidade com o tempo, da posição
com o tempo...
De Movimento relativo, fizeram também. O negócio do barco
que anda no rio e tal! Tentaram fazer uma... não sei se fizeram
efetivamente isso, mas era [...] eu lembro que foi... era uma das
questões que nós colocamos... Porque o trabalho foi meio que
conjunto entre as áreas de ciências. Que na apresentação, se
eu não me engano, foi feita assim, o pessoal de Química, Física, Matemática e Biologia, se juntou e aí elaboraram um questionário, entendeu, elaboraram um questionário pensando nas
outras áreas. E aí, elaboramos um questionário com, sei lá, vinte questões e aí dessas vinte questões tinham, Física, Matemática, Química. Biologia [...] E aí, eles [os alunos] apresentaram
para os professores depois, lá no auditório.
Docente 2
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Esse depoimento, rico em detalhes, mostra o movimento da didática
do processo, referente ao conteúdo específico da Física. Na interpretação do
docente, o Projeto Integrador gerou a possibilidade de haver um laboratório de
ensino diferente do tradicional, entendendo que houve ganhos significativos na
aprendizagem, quando os alunos eram postos em contato com a realidade.
Afirmou também sobre a satisfação dos alunos em vivenciar experiências de aprendizagem em que puderam visualizar, na realidade, o conteúdo
teórico. No entanto, demonstrou que houve dificuldades em elaborar atividades
que envolvia outros conceitos da Física. Apesar do esforço coletivo para elaboração de um questionário que ampliasse a visão da realidade, o docente revelou a tendência do grupo em tentar adaptar os conteúdos das disciplinas da
área de CNMT ao tema do projeto.
No entanto, ao se referir ao processo de elaboração das atividades,
o docente não considerou a possibilidade de haver conteúdos, que não aqueles
da lista tradicional da série, que estivessem relacionados ao tema do projeto,
que poderiam emergir no próprio processo.
Esse trecho de descrição sobre um momento do desenvolvimento do
Projeto Integrador mostrou o esforço e a criatividade dos docentes na elaboração de atividades de ensino, no entanto, não percebemos qualquer esboço de
resistência e sim a verbalização de dificuldades, principalmente em identificar
as possibilidades de elaborar atividades que contemplassem a formação de
conceitos da Física. Entretanto, destacamos que o perfil das atividades citadas
foi de adequação dos conteúdos ao tema dos projetos e não o contrário. Mesmo assim, houve situações, como as mencionadas pelo Docente 2, em que as
atividades possibilitaram iniciar um processo de ruptura com as práticas tradicionais, apesar das dificuldades de estabelecer relações entre conteúdos e realidade concreta, a exemplo da atividade sobre vetores.
Freire (2004, p.72) afirma que “ensinar exige apreensão da realidade”. Isso está relacionado com a natureza da experiência educativa, pois o professor precisa se mover com clareza em sua prática e “conhecer as diferentes
dimensões que caracterizam a essência da prática, o que pode torná-lo mais
seguro do seu próprio desempenho” (idem, 2004, p.72).
As experiências vivenciadas pelo Docente 2 e os alunos, no processo de ensino-aprendizagem, mostram que, apesar do caráter abstrato de al156

guns conteúdos da Física, prevalecia uma compreensão concreta sobre a realidade, possibilitada pelas atividades dos Projetos Integradores. Isso permitiu
ao docente buscar apreender a realidade e construir atividades pedagógicas
mais significativas.
Podemos inferir que as atividades analisadas, mediadas pelo docente, foram capazes de transformar a aprendizagem em um ato participativo,
concreto e significativo para os alunos, mesmo havendo as dificuldades de elaborá-las e propriamente executá-las. Foi observado que esse processo requer
o domínio do docente sobre o objeto do conhecimento e sua compreensão acerca das relações possíveis com o tema do Projeto Integrador.
Superar as dificuldades de elaboração e execução de atividades pedagógicas do Projeto Integrador tem relação com o ato de ensinar, o que, segundo Freire (2004), “exige apreensão da realidade”. Nesse sentido, afirma:
“como professor preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que
me pode tornar mais seguro no meu próprio desempenho” (FREIRE, 2004,
p.72).
O autor complementa que “a nossa capacidade de aprender, de que
decorre a de ensinar, sugere ou, mais que isso, implica a nossa habilidade de
aprender a substantividade do objeto aprendido” (FREIRE, 2004, p.72)

3.2. Participação dos sujeitos
A metodologia de ensino por meio de projetos, ao utilizar a estratégia de Projetos Integradores, ancorada nos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e da contextualização, pressupõe que haja uma participação ativa
dos sujeitos envolvidos no processo, tendo como imperativo a organização do
trabalho pedagógico no coletivo, como forma de superar a prática de ensino
tradicional entre os docentes.
Entendemos a participação como uma práxis transformadora, e o
envolvimento com o processo de organização e desenvolvimento de projetos
integradores pressupõe que haja organização. Para Bordenave (1983, p.67), “a
participação tende para a organização e a organização facilita e canaliza a par157

ticipação. [...] a organização não é um fim em si mesma, mas uma condição
necessária para a participação transformadora”.
Portanto, a organização tem um sentido coletivo, com a sua identidade construída a partir de objetivos comuns a todos e à instituição, como o
projeto de escola, reforma e construção de currículo, trabalho pedagógico, entre outros. Nesse sentido, o ato de participar significa não somente se engajar,
mas tomar decisões e ter relativo controle individual e coletivo do processo de
ensino, principalmente quando se trata da escolha dos temas dos projetos integradores. Além disso, para o docente compreender sua própria participação,
significa que deve refletir sobre sua prática, transformando-a. A consequência
disso é a possibilidade de ampliar sua visão e sua ação sobre a construção do
trabalho pedagógico. Nesse sentido, Bordenave (1983) afirma que a participação não é somente a função de co-direção do desenvolvimento de um projeto,
mas tem também e fundamentalmente a função educativa de preparar os sujeitos envolvidos no processo para assumirem situações similares que envolvam
coordenação e tomadas de decisão com desenvoltura e autonomia.
Portanto, esse conjunto de relações e elementos a que nos referimos pressupõe a decisão de engajamento dos sujeitos no processo de elaboração e execução e, portanto, de concretização de um Projeto Integrador.

Engajamento dos docentes
As reformas do Ensino Médio e Técnico no CEFET-SE tiveram um
componente determinante para dificultar o início do processo de elaboração
dos Projetos Integradores: o pouco conhecimento dos docentes sobre as reformas educacionais que estavam em curso no País.
Bordenave afirma que “sem comunicação não pode existir a participação. [...] a intervenção das pessoas na tomada de decisões requer pelo menos dois processos comunicativos: o da informação e o do diálogo.”
(BORDENAVE, 1983, p.68).
A informação em abundância e com qualidade nos detalhes diminui
as possibilidades de haver resistências ao processo ou mesmo críticas infundadas, além de encurtar as distâncias entre os envolvidos. É aí que entra o
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segundo elemento do processo de informação, o diálogo, com a principal função de possibilitar negociações, objetivando estabelecer os consensos possíveis que darão fluidez ao processo.
Nesse sentido, é preciso compreendermos as formas de participação tanto do grupo de docentes, quanto de cada docente, individualmente, e
como eles as avaliam. Elegemos para a nossa análise dois momentos distintos
do processo de reformas no CEFET-SE: como se deu o engajamento ou adesão dos docentes no processo de elaboração dos Projetos Integradores e o
processo de escolha dos temas a eles referentes.
Todavia, consideramos que o processo de adesão tem naturezas
distintas, pois, parte dos docentes aderiu ao GT espontaneamente, e a outra
parte (minoritária) foi para o grupo, condicionada pela inserção de 2 horas na
carga horária semanal de cada docente para reuniões relacionadas aos Projetos Integradores.
Como já mencionamos na seção 2.2 do capítulo anterior, os docentes afirmaram que a adesão à metodologia de ensino por meio de projetos se
deu “espontaneamente”, como retrata a fala do Docente 2: Foi um grupo que
veio espontaneamente. O grupo foi convidado, as pessoas foram convidadas a
participar. Elas não foram obrigadas. As pessoas que queriam manter o [ensino] tradicional elas mantiveram.
Nesse caso, a questão que estava posta era: como manter o ensino
por meio de projetos e o ensino tradicional, numa mesma turma de estudo,
convivendo pacificamente, quando a estratégia de Projetos Integradores se
tornou item obrigatório da proposta pedagógica de reforma desse mesmo Ensino Médio? Por essa razão, as adesões espontâneas a que se referiu o Docente
2 tornam-se relevantes frente aos objetivos de nossa análise nesta seção.
No entanto, manter o ensino tradicional como atitude individual ficou
difícil, mesmo assim, alguns docentes o mantiveram, recusando-se a aderir a
esse movimento de reformas, gerando uma situação conflituosa para os alunos
em cujas turmas coexistiam professores trabalhando na perspectiva de um projeto de perfil coletivo e professores dando aulas expositivas por transmissão de
conteúdos, desvinculados do Projeto Integrador, como se fossem duas realidades distintas. Mesmo assim, em ambas as opções aconteceram resistências
dos docentes.
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Essa questão da resistência parece dúbia e pode ser tratada sob
dois pontos de vista: a) aparentemente, como resistência em conhecer o processo; b) como resistências que se constituíram no desenrolar do processo,
quando emergiram possibilidades de ruptura com elementos das práticas pedagógicas dos docentes, consideradas tradicionais na maioria dos casos.
No primeiro caso, há uma forte relação com o desconhecimento sobre as reformas, e esse foi um comportamento típico dos docentes que não se
engajaram no processo em que elas aconteceram. No segundo caso, as resistências estavam relacionadas como “novo”, ocupando o lugar do que era conhecido, transformando a atividade pedagógica em desafio de aprendizagem
sobre o desconhecido.
O fato do engajamento da maioria dos docentes ter sido espontâneo,
necessariamente não se constituiu em condição de garantia de ruptura com a
prática de ensino tradicional, entretanto, essa atitude de adesão pode ser interpretada como abertura ou desejo dos docentes à possibilidade de mudanças
em suas práticas pedagógicas. Mesmo com o engajamento espontâneo, houve
momentos de conflitos que podem ser interpretados como resistências pontuais, a exemplo da escolha do tema do projeto integrador.
Quanto a esta escolha do tema do projeto, o comentário do Docente
2 se referiu ao primeiro projeto e mostra como se deu essa resistência pontual:
O primeiro projeto parece que a maioria do grupo que estava
participando, curiosamente tinha laços fraternos, maternais
com o [baixo] São Francisco, entendeu? Seja [professor]. Genisson, de [cidade] Propriá, seja [professor] Mateus que é daquelas bandas, seja [professora] Graça, que tem parentes lá.
Eu percebi que tinha muita gente que tinha laços, lá com o São
Francisco, entendeu?
Ah! A discussão da transposição do Rio São Francisco era muito forte também [...], eu entendia, eu defendia outra história. Eu
defendia que o projeto integrador tinha que ser aqui em Aracaju, porque a escola é em Aracaju, sabe?[...] O público era de
Aracaju e era economicamente mais viável, a escola poderia
dar suporte.
Docente 2

O professor, ao vincular a escolha do tema às ligações afetivas de
alguns docentes do grupo com a região, dá a entender que a escolha não obe160

deceu a critérios democráticos e técnicos. Com base nessa fala podemos inferir que parece não ter havido preocupação com as questões de melhoria do
processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento de competências, formação de atitudes, entre outros, que nos induz a interpretar que essa forma de
escolha do tema pode ter sido geradora de resistências e dificuldades entre
alguns docentes que vieram para o GT espontaneamente, inclusive, quanto a
elaboração e execução de atividades.
No entanto, é preciso estarmos atentos para o fato de que o projeto
integrador pressupõe articulação de todas as atividades pedagógicas, sejam
elas de campo, sala de aula, laboratório didático ou outros espaços de ensino
da escola. Pois a impressão que fica é que atividades são distintas e complementares, mas não articuladas.
Embora tenha havido um número significativo de reuniões até chegar ao tema, não aconteceu um momento de problematização, todavia o processo se deu por uma espécie de eleição aleatória sobre as sugestões de temas e, no caso do tema do primeiro Projeto Integrador, este surgiu de um insight de um dos docentes e que foi proposto e acordado pela maioria.
Os docentes comentaram que não houve, em princípio, a preocupação com a aprendizagem do aluno, pois essas demandas eram novas, de maneira que a preocupação era em dar forma aos projetos. Apesar dessas dificuldades, entendemos que, ao admitirem essa preocupação, os docentes demonstram que estavam dispostos a superá-las, e o engajamento nesse momento foi importante.
O grupo de docentes ainda não tinha muita clareza dos dois princípios norteadores do ensino nos projetos integradores, especificamente o da
contextualização, que no primeiro projeto não estava suficientemente entendido, por se tratar de uma experiência inédita nessa perspectiva de ensino.
O depoimento a seguir reforça o argumento da dificuldade e até da
falta de clareza de alguns docentes sobre o processo de escolha do tema e a
relação com os princípios da interdisciplinaridade e contextualização, que embora não tenham sido mencionados na fala ficam subentendidos:
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Bom! Foi apresentado que seria escolhido um tema, não é isso? E a partir daquele tema, a gente, quer dizer, todos né! [...]
porque no caso, todo ensino médio iria trabalhar naquele tema.
Ou seja, a Matemática, a Física, a Química, a Biologia, a História, etc. Elas iriam trabalhar naquele tema. Ou seja, as disciplinas, elas iriam se integrar.
Docente 4

Este docente entende a interdisciplinaridade como integração de
disciplinas, de maneira que cada uma contribui com sua especificidade para a
temática do projeto. Dessa forma, ele se opõe à posição de que o conhecimento surge a partir da problematização das temáticas e de atividades pedagógicas
bem elaboradas.
Há ainda o fato de que a escolha do tema, apesar de sua importância na fala do docente, parece ser uma coisa que não depende tanto da participação dele. Podemos também interpretar que o seu engajamento se deu conforme ele mesmo afirmou: “porque a escola aderiu”.
Entendemos que a falta de clareza sobre a metodologia contribuiu
para gerar resistências e distorções na elaboração de atividades, além de dificuldades de engajamento e participação no desenrolar do processo.
A dinâmica de engajamento, no caso da discussão sobre a escolha
dos temas dos projetos, mostra-nos como esse processo está imbricado com a
participação dos docentes. A atitude de aderir ao processo de reformas do Ensino Médio, passando pela escolha e estruturação dos temas dos projetos integradores denota a necessidade de tomadas de decisões, tentativas de soluções de conflitos, tensões e contradições, que só emergem em processos de
intensa discussão - participação, ainda que não houvesse clareza sobre muitos
aspectos das reformas.
Construir a visão de como se deu a participação, no processo de implantação da estratégia de Projetos Integradores, a partir da avaliação dos docentes sobre suas próprias formas de participar, tanto no nível individual quanto no coletivo, possibilita compreender quais os avanços produzidos.
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A participação individual e coletiva.
Todos os docentes que tomaram parte dessa experiência, em vários
momentos das entrevistas, revelaram como compreenderam suas participações dos pontos de vista individual e coletivo.
Constatamos que o engajamento dos docentes e a escolha do tema
estão articulados com a participação como uma construção, ao mesmo tempo,
individual e coletiva. Neste sentido, quando discutimos as funções do GT e o
próprio processo de elaboração e execução das atividades pedagógicas dos
Projetos Integradores, estamos também caracterizando a participação, o trabalho coletivo e as emergências das transformações produzidas no processo pelos docentes.
Destacamos a fala da Docente 7 que, ao se referir à elaboração das
atividades dos projetos, aponta para a participação dos docentes:

Tínhamos que elaborar a nova proposta para o Ensino Médio
até o final de 2000 e implementá-la a partir de 2001. Houve
muitos momentos de discussões e embates, principalmente
quando o tema era avaliação. Os professores de cada área do
conhecimento foram encarregados de elaborar as competências e habilidades por disciplina, além de participar do grande
grupo para construir e pôr em prática os Projetos Integradores,
que faziam parte da referida proposta.
Docente 7

Já havíamos constatado que, do ponto de vista metodológico, desde
os passos iniciais até a elaboração dos projetos, havia uma agenda de trabalho
e intenções que se articulava em etapas distintas. Dentre estas etapas, a docente revela que, nos momentos da escolha dos temas dos projetos e da forma
de avaliação das atividades, que aconteceriam também de forma qualitativa, os
conflitos, tensões e antagonismos foram mais intensos.
Destacamos, também, que a docente remete ao trabalho individual e
coletivo, ao afirmar que a elaboração das competências e habilidades começou
a se concretizar a partir do momento em que os docentes se agruparam por
suas respectivas áreas de conhecimento (grupos menores) e, em seguida, con163

frontavam, discutiam e reelaboravam suas produções no grande grupo. No entanto, não podemos deixar de afirmar que todo o processo de elaboração começa no nível individual, principalmente quando há comprometimento e engajamento.
O Docente 2 ressalta a disponibilidade dos colegas para participar e
destaca a sua avaliação sobre a construção coletiva, ao afirmar que eles se
juntaram para elaborar.
Todos participaram de uma maneira incrível. Participaram e
bem. Foram bem receptivos, fizeram o máximo que puderam,
sabe, se juntaram, tentaram elaborar, dentro é claro da visão
que a gente entende. [...]. A gente depois da nossa formação,
[...] entrar nessa proposta do governo assim, sem preparo nenhum, entendeu? Era preciso primeiro preparar os professores,
nessas famosas dificuldades, todos os professores que não estavam preparados...
Docente 2

O docente destaca um aspecto, para ele significativo, referente à
participação e à elaboração coletiva, ao relacionar as limitações dos docentes
com as suas formações, pois, em seu entendimento, eles não estavam preparados. No entanto, a elaboração do projeto integrador aconteceu coletivamente,
assim como houve sua execução, mostrando que, mesmo não havendo um
preparo específico para trabalhar com a metodologia de projetos, as discussões e decisões coletivas produziram possibilidades de realizar um trabalho
pedagógico com os projetos integradores. Mais uma vez constatamos que as
reuniões de discussão e elaboração mostram sua força como momentos formativos dos docentes.
O contraponto à avaliação do Docente 2 foi feito pelo Docente 3, que
relatou outra forma de participação, ao afirmar que os professores se viram
forçados a participar, pois ficaram sem alternativa.
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Eu acho que os professores ainda se encontravam num nível
de amadurecimento, bem inicial! O que me pareceu, foi uma
vontade [da instituição] de pertencer a um cenário de outros
CEFET, de outras experiências e essa vontade, ela veio assim
“natoralmente”29, eu vou usar essa expressão. É “natoralmente”. Ela veio assim, quase que imposta, nós tínhamos que aderir a esse modelo. E os professores, eu não sentia ainda, um
relaxamento, uma adesão, arregaçando as mangas, uma disponibilidade [...] eu não senti. Mas, tivemos de fazer. E eu acho
que isso contribuiu para que o projeto não tivesse o êxito que
na sua essência ele previa.
Docente 3

Destacamos, nessa fala do docente, que ele relaciona a realização
do Projeto Integrador à adesão da instituição, que em seu entendimento, impôs
aos docentes que participassem desse processo. No entanto, o próprio docente
mostrou desconhecer que estava em curso uma reforma curricular do Ensino
Médio, ao qual a instituição não precisava aderir. O docente também aponta
que a relação entre participação imposta e êxito do processo é um fator gerador de dificuldade.

O trabalho coletivo:
O trabalho pedagógico pode ser desenvolvido de duas formas distintas, quanto à elaboração de atividades: individual ou coletivamente. O primeiro,
tradicionalmente vivenciado pelos docentes do CEFET-SE, desde a concepção
até a execução da atividade no exercício da pedagogia tradicional, e o segundo, pouco ou raramente experienciado, mas com potencial para auferir sucesso, pois as decisões coletivas contemplam várias posições sobre uma mesma
atividade, objeto de pesquisa ou de conhecimento e podem gerar consensos
significativos para os envolvidos. Entretanto, é preciso deixar claro que entendemos que a produção do conhecimento historicamente não é obra do individual, mas uma confluência de vários posicionamentos individuais e coletivos.

29

A expressão “natoralmente”, utilizada pelo professor, segundo ele mesmo nos explicou, é
uma junção de duas expressões, “na tora”, gíria local que significa “na marra” ou “imposto” ou
“feito à força” e, portanto, “natoralmente” dá a ideia de aparentemente natural, mas, “na marra”.

165

Portanto, no evento dos Projetos Integradores é importante considerar a avaliação do trabalho coletivo para verificar sua eficácia no processo de
ensino-aprendizagem, sobretudo na possibilidade de transformação da prática
pedagógica docente.
A Docente 1 destaca elementos de um caminho para realização do
trabalho coletivo.
[...] a construção do projeto que foi feita, a gente tinha esse
projeto e a gente trabalhou junto uma construção desse projeto
[...]. Eles iam fazer as reuniões pequenas, depois tinham as reuniões grandes [...]. Acho que era isso [...].
É, eu acho que era só dirigir os trabalhos [...] os micros né, para depois se juntar e reunir aos macros... [...] Eu não tive muita
vivência não... eu não fui uma professora que participou efetivamente, não.
Docente 1

A docente aponta a metodologia do trabalho de elaboração do projeto e das atividades do Projeto Integrador. O processo se deu primeiramente por
meio de grupos menores, distribuídos pelas áreas de conhecimento para, em
seguida, trabalhar com todo o grupo, quando as tomadas de decisões foram
predominantemente coletivas e deram-se com participação, possibilitando práticas coletivas de maior tendência democrática.
A Docente 7 corrobora da fala da Docente 1, mostrando que o trabalho teve um perfil de coletivo tanto na preparação das atividades individuais
quanto na forma de construção das atividades que se deram de grupos menores, por áreas de conhecimento, para o grupo maior, que reunia todos os docentes de todas as áreas de conhecimento.
Um dia por semana nos reuníamos para discutir e preparar as
atividades do Projeto Integrador, que seriam desenvolvidas em
sala de aula e nos municípios visitados. [...]
Os projetos integradores foram construídos pelos professores
durante os GTs. Esses GTs eram formados por área. Havia,
também, momentos em que todos se reuniam formando um
grande grupo.
Docente 7
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Esses dois depoimentos mostram como foi forte a tendência ao trabalho coletivo, apontando um ganho significativo para a prática docente, inclusive como elemento de ruptura com a prática tradicional, de perfil individualista.
Sabemos que discutir participação como práxis transformadora implica em discutir o trabalho pedagógico do ponto vista da sua natureza coletiva.
Mas, apesar de termos efetuado a separação desses dois elementos como se
fossem distintos, entendemos que ambos se relacionam, interagem e se complementam.
Observamos que a estratégia de condução dos trabalhos, nesse nível da hierarquia institucional, quando envolveu os sujeitos que lidariam diretamente com o processo, ganhou maior dinâmica no que se refere à participação
como tomada de decisões e como formação de coletivo de trabalho.
Esse momento nos pareceu ser o mais democrático, na dimensão
do corpo docente, pois houve a participação de todos os envolvidos, resguardadas as atribuições diferenciadas de cada um, mas, com igualdade na tomada
decisões.
Nesse momento do processo, o “efeito cascata” a que nos referimos
no capítulo 2 perdeu consistência, pois as informações passaram a ser mais
participadas, qualificadas, portanto mais precisas. As relações passaram a ser
mais horizontalizadas, caracterizando, assim, o último nível da cascata, momento em que as “águas” da queda se misturam às “águas” que ali se encontravam, formando turbilhões inesperados e imprevisíveis. Essa metáfora representa como se comporta o processo no nível de decisão e elaboração das atividades pedagógicas.
A elaboração coletiva das atividades pedagógicas teve influência
significativa sobre as práticas pedagógicas docentes, criando as condições
propícias para estabelecer rupturas e provocar transformações.
Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que os Projetos Integradores somente deveriam ser desenvolvidos em um percentual da carga horária
semanal e foi dessa forma estruturado na Escola. A própria origem e desenvolvimento, por si só, já inibia pensar a escola e o ensino por meio de coletivos.
Mesmo assim, os docentes afirmaram que as atividades dos projetos
entraram pelos momentos de sala de aula, não havendo distinção entre um e
outro. No entanto, isso não aconteceu com os docentes da área de Ciências da
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Natureza, em função dos conteúdos das disciplinas e principalmente dos métodos dessas ciências.

3.3. Avaliação da Experiência
Evidenciar, a partir das falas dos docentes, todas as impressões que
eles tiveram da experiência e ao mesmo tempo identificar os elementos que
foram significativos e capazes de diferenciar as práticas tradicionais desta outra
prática com os Projetos Integradores, é o objetivo desta seção.
Observamos o que mudou no momento da experiência, o que possivelmente foi incorporado e quais os pontos positivos e negativos que os docentes destacaram em suas falas.

Mudanças na prática
Identificamos, nessa investigação, que o trabalho com essa metodologia de ensino, por meio de projetos, provocou várias reações entre os docentes, no entanto, incitou um processo de reorganização das práticas educativas
em função de fatores como elaboração de atividades pedagógicas em conjunto, a partir de uma organização de conteúdos que rompeu, em parte, com a
organização tradicional, tendo como consequência a reflexão sobre o trabalho
pedagógico e a própria prática pedagógica docente.
Nessa perspectiva, os docentes experienciaram situações inovadoras, inclusive com a participação ativa dos alunos e, em muitos momentos, isso
exigiu decisões coletivas e reformulações de atividades planejadas.
O Docente 3 entendeu que houve mudança:
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Eu acho que mudou, não é! Mudou! É que eu consegui ver que
outras pessoas ainda acreditam um pouco, nessa perspectiva.
Por mais que não desenvolvam, mesmo sem saber porque que
elas desenvolvem. Acredito que é porque estavam lá junto com
a gente, pelo menos. Mas, porque não desenvolvem, eu não
tenho conhecimento. Então, mudou, porque eu posso agora
contar com outras pessoas, inclusive fora da área de Matemática, para desenvolver um outro projeto no futuro, nessa perspectiva. Então mudou.
Docente 3

O docente aponta a possibilidade, depois de ter vivenciado a experiência, de poder contar com outros colegas para atividades futuras, ou seja, a
oportunidade de trabalhar coletivamente, por projeto de ensino, promoveu uma
mudança no olhar do docente quanto às visões diferentes de áreas sobre um
mesmo objeto e mais a possibilidade de trabalhar juntos. Esse é um elemento
que foi incorporado.
O Docente 4 fala sobre o que mudou, utilizando a metáfora do despertar de um sono, ao afirmar:

Mudou. Agora, mudou pouco, viu. [...] você começa a ter algumas [...] a pensar, em algumas situações, não é? E aí sim, você é levado a fazer essa, digamos assim, essa contextualização, não é? Depois de todo esse debate [...] é como se você
acordasse [...] amadurecesse, para ver que, realmente, as coisas existem. É como se você estivesse sonolento e isso viesse
para lhe balançar entendeu?
Docente 4

Este docente, embora não assuma que houve uma mudança muito
grande, afirma que um elemento de ruptura com o estado de prática pedagógica anterior está no despertar, provocado pela participação na experiência com
os projetos integradores e revela que há alternativas, outras possibilidades.
O Docente 5 é mais detalhista em suas impressões:
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[...] de uma maneira geral, algumas pessoas aproveitaram
mais. Veja o pessoal de História, os próprios professores de
Geografia. Eu acho que eles aproveitaram melhor. [...] Nessa
integração, por exemplo, das ciências humanas, teve. Agora,
na parte de Ciências e Matemática, você tem assim, não sei se
é uma melhoria, eu não sei te dizer não sei fazer uma avaliação
anterior. Mas, você tem, por exemplo, o envolvimento do [Professor] João e do principalmente, do [professor] José, eu acho
que isso fez crescer bastante. Em compensação, dos outros,
eu posso estar cometendo alguma injustiça aí, mas, dos outros
eu não me lembro [...] que tenha se modificado. O pessoal de
Códigos de Linguagem... Ah! Houve um esforço muito grande
de integração do Otoniel, de Educação Física, do próprio [professor] Daniel, de Educação Artística e o pessoal de Português, que formava uma turma mais próxima, a [professora] Pepita, a [professora] Hortência, a própria [professora] Clara e
eu que éramos da mesma coordenação.
Docente 5

Na opinião desse docente, o que mais caracterizou a mudança na
prática pedagógica foi a possibilidade de integração entre os professores de
uma mesma área e esporadicamente de áreas distintas, todavia o projeto serviu para aproximar mais os professores que deles participaram.
A visão do Docente 6 aponta para o mesmo entendimento sobre a
integração e as possibilidades geradas pela experiência em trabalhar com outras áreas e outros sujeitos e acrescenta aos seus comentários a oportunidade
de transcendência dos muros da escola.
A importância do trabalho externo é fundamental. Porque você
sai dos muros da escola, você vê a realidade, você avalia a
realidade, você lê a realidade. As turmas daquela época eram
turmas excelentes. Eu lembro bem, do primeiro A, B, C, porque
era na sequência. A gente sai discriminando por letra, não é?
[...] Mas, o A, B e C eram turmas boas! Turmas, no nível das
escolas particulares daqui [da cidade]. E os alunos questionaram até o meu questionário. Por exemplo: - Professor porque
isso aqui? Aí, lá vou eu tentando, não é!
Docente 6

Trabalhar conteúdos do tema na própria realidade foi um desafio,
sobretudo quando a experiência com projetos integradores possibilitou para os
docentes trabalhar além dos muros da escola. Essa experiência impôs aos docentes o desafio de estabelecer relações interdisciplinares no contexto e, para
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os alunos, possibilitou uma aprendizagem vivenciada na realidade de que tratava o tema do projeto integrador.
As falas dos docentes indicam que a experiência foi rica e se não
conseguiu atingir plenamente os princípios da interdisciplinaridade e contextualização. Possibilitou desenvolver uma vivência de trabalho coletivo, participação
e apontar para as próximas experiências alternativas possíveis de trabalhos
integrados por áreas de conhecimento, relacionados com a realidade objetiva.
A mudança mais significativa foi sintetizada na fala do Docente 4,
que anunciou o despertar para outras alternativas no processo de construção
do conhecimento pela via da metodologia de ensino por meio de projetos.

Identificando novidades
A questão posta para esta seção da pesquisa é se essa experiência
revelou elementos capazes de se constituir, doravante, em bases para construção da “nova” prática pedagógica entre os docentes do CEFET-SE.
Não nos preocupamos em estabelecer uma ordem de elementos avaliativos, mas com o que revelam as falas de cada docente no sentido de apontar o que podemos considerar como novidade para a prática pedagógica.
A Docente 1, afirma:
Olhe! [esse processo] trouxe prejuízo no sentido do vestibular,
porque eu tive que atrasar o meu programa. Mas, também enriqueceu, porque estatística está dentro do assunto do ensino
médio. E eles aprenderam... e eu acho que o projeto integrador
para eles, geograficamente, historicamente, foi muito bom... foi
uma experiência excelente para os alunos. O único pecado, é
que foi um projeto muito grande, tanto que no outro ano se diminuiu... né!
Docente 1

A docente aponta, como novidade, a metodologia do Projeto, que se
confronta com toda uma estrutura curricular solidamente construída para preparar o aluno para enfrentar o exame vestibular para os cursos superiores. Em
sua visão, ela entendeu que a experiência, da forma como foi estruturada, se
constituiu num prejuízo à preparação para o exame vestibular.
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Ela demonstra entender a formação do ensino médio como preparatório para o vestibular, nos moldes tradicionalmente estabelecidos, entretanto,
não considera a possibilidade de uma formação mais sólida e qualificada que
potencializa o aluno não apenas para enfrentar exames vestibulares, mas para
outras situações da vida cotidiana.
Podemos, então, avaliar que a experiência atingiu os objetivos estabelecidos para o ensino médio previstos no art. 4º da resolução CEB/CNE
nº3/98, que estende a formação para além da preparação para o vestibular.
Por outro lado, a docente constatou a possibilidade de trabalhar com
conteúdos, que não aqueles tradicionalmente listados no planejamento da disciplina para o ano de estudo, em função do tema do projeto integrador. Na sua
avaliação, isso representou um ganho qualitativo para os alunos. Sua crítica,
endossada por outros docentes da área de CNMT versou sobre o tamanho e a
abrangência do projeto. Essa crítica é reforçada pelo Docente 2: É como eu
falei, a proposta é muito boa. Mas, deu muito trabalho, por ser muito grande.
Se fosse um projeto integrador por área, eu acho que seria mais viável.
O Docente 6, ao avaliar o processo de trabalho, revela algumas das
reações observadas, com relação às experiências vivenciadas por ele e pelos
colegas de área e das demais.
[...] eu avaliei como complicado [trabalhar com o Projeto Integrador], em função talvez até, da própria falta de experiência
dos outros colegas. O grupo das [Ciências] exatas tinha uma
resistência imensa. [...]. Na verdade, faltou liderança por área.
Porque nas humanidades a gente lida mais facilmente com isso. [A professora] Lorena de Língua Portuguesa, [...] tinha
também a ideia de tema gerador. A gente da Geografia navega
tranquilamente, neste discurso da interdisciplinaridade, do tema
gerador. Para a gente é ótimo, porque é territorializar o fenômeno [...] é o “metier”. Mas as pessoas de [Ciências] Exatas,
de Matemática, de Física, ficaram inclusive, sem saber o que
fazer. [...], Eu lembro bem, quando nós fomos para [o município
de] Brejo Grande, eles se perguntavam: fazer o que lá? As ciências humanas, claramente sabiam o que fazer: [...]. Lembro
que [a professora] Lorena tentou levantar as formas de comunicação, as falas locais. Mas a dificuldade maior era Física,
Química e Matemática. A Matemática saiu-se pelas estatísticas
[...] era o que o grupo deles conseguia fazer.
Docente 6
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O docente avalia que ele e os docentes da sua área (CHT) e da área
de LCT não tiveram dificuldades em lidar com a estratégia metodológica de
Projetos Integradores. Aponta dificuldades dos colegas da área de CNMT, referentes à elaboração das atividades pedagógicas do primeiro Projeto Integrador,
ao afirmar que pouco fizeram ou nem mesmo sabiam o que fazer.
Identificamos, nessa fala, a existência de diferenças entre os métodos de trabalho pedagógico dos docentes de áreas de conhecimento distintas.
Além disso, as atividades pedagógicas exigidas pelo projeto em questão não
eram comuns à prática pedagógica dos docentes da área de CNMT, principalmente com relação à metodologia de ensino.
Quando analisamos as reações, sobretudo as de resistências, notamos que elas emergem no processo, porque põem em questão a prática pedagógica, a rotina do trabalho pedagógico, a metodologia de ensino e a
(re)organização do conhecimento.
Observamos cuidadosamente a forma de elaboração e desenvolvimento das atividades pedagógicas de natureza coletiva, em que os docentes
explicitaram suas dificuldades em se desvincular das suas áreas de conhecimento, dos conteúdos sistematizados, não levando em consideração os conhecimentos das outras áreas e dos outros sujeitos na ação pedagógica.
As formas como as áreas se organizam para a produção de conhecimento e as próprias características específicas de cada uma, por si só, mostram o quão desafiador é elaborar e desenvolver atividades pedagógicas interdisciplinares, principalmente, porque estas se opõem às práticas tradicionalmente utilizadas.
A compreensão dos docentes sobre suas práticas pedagógicas é
que, historicamente, elas vinham dando certo e modificá-las, naquele momento, implicaria em pôr à prova seus conhecimentos, sua autonomia pedagógica e
sua segurança sobre os conteúdos das disciplinas, estruturadas em uma prática pedagógica tradicional, de aulas expositivas com transmissão de conhecimentos, desarticuladas do contexto e da realidade prática, privilegiando o conteúdo pelo conteúdo e o acúmulo de suas experiências de ensino.
No entanto, o fato de ter havido esse questionamento mostra o começo de um processo de reflexão sobre a prática pedagógica que pode contribuir para mudanças.
173

Ao longo de muitos anos, essa prática vem se repetindo, sem maiores reflexões e o acúmulo de experiência vem se dando pela repetição e aprimoramento das estratégias de transmissão e avaliação do conhecimento, portanto caracterizando a prática que estamos chamando de tradicional.
Para Paulo Freire (2005), esse processo de ensino foi chamado de
educação bancária, em que os conteúdos sistematizados são depositados pelo
professor nos alunos, dificultando o processo de aprendizagem e desconsiderando o fato de que o aluno também tem conhecimento.
O processo de avaliação do conhecimento é outro aspecto a considerar em nossa análise da prática pedagógica tradicional. Na maioria dos casos, os docentes privilegiam testes ou provas escritas, ao final de um ciclo ou
períodos de conteúdos transmitidos, valendo-se de questões subjetivas e objetivas de múltipla escolha. No caso das disciplinas da área de CNMT, as avaliações dão ênfase à técnica de solução de problemas com predominância de
cálculos matemáticos, em detrimento da interpretação das situaçõesproblemas, dos próprios cálculos e das suas possíveis soluções, do ponto de
vista técnico e de aplicações.
Outra característica desse processo de avaliação de perfil quantitativo é a descontinuidade, pois ela acontece em final de períodos definidos no
calendário escolar, podendo ser mensal, bimensal, ou ainda quinzenal, após
acúmulo de conteúdo a ser cobrado. Não considera o aspecto qualitativo de
formação de conceitos e relações com a realidade, além do desenvolvimento
de atitudes, frequência participação em atividades, entre outros componentes
do processo ensino-aprendizagem que necessitam ser avaliados continuamente.
O Docente 6 enfatizou que, no caso dos colegas de sua área (CHT),
foi fácil lidar com a proposta de trabalho interdisciplinar, ao comentar sobre a
elaboração de questionários. Nesse sentido, ele indica elementos diferenciadores da estratégia metodológica de Projetos Integradores, quando afirma que
não basta aplicar os questionários, é necessário tabulá-los, e isso exige conhecimento de estatística tanto dos professores, quanto dos alunos. Entretanto, os
docentes dessas áreas não necessariamente dominam esses conhecimentos,
de maneira que a formação de conceitos da estatística requer a participação
dos docentes de matemática.
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A Docente 7 aponta outras novidades surgidas da experiência, relacionadas ao crescimento dos alunos.
Vários saberes foram construídos. Eles aprenderam a realizar
pesquisa bibliográfica e de campo, aplicar questionários, debater, entrevistar, redigir, levantar dados, fazer estatísticas, organizar seminários para apresentação, discussão e socialização
dos dados obtidos através da pesquisa de campo, produzir acervo fotográfico, exposições, organizar campanhas de preservação ambiental e a se relacionar com os colegas, além do desenvolvimento da autonomia intelectual e da consciência crítica, entre outras competências e habilidades.
Docente 7

A docente enfatiza que houve aprendizagem significativa com a utilização dessa estratégia metodológica de Projetos Integradores, mostrando que,
do ponto de vista prático, da formação de competências, as atividades programadas surtiram efeito, e ações que se aproximaram dos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização possibilitaram que o currículo, no período
dessa experiência, sofresse um processo de reorganização.
É preciso, portanto, identificar os pontos positivos e negativos, diante
das resistências e contrapontos, para avaliarmos a extensão das transformações nas práticas docentes para além da prática tradicional.

Pontos positivos da experiência
Os docentes identificaram vários pontos positivos da experiência, todavia não houve muitas convergências. No que diz respeito à interdisciplinaridade, não se falou muito sobre pontos positivos, contudo, de acordo com a
compreensão desse princípio organizativo do currículo como uma simples integração, apareceram respostas em várias direções. A Docente 1 destacou
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A aproximação [...] de professores de uma coordenadoria com
outra, porque a gente não tinha essa convivência, ficava cada
um isoladinho na sua coordenadoria, entende? Foi bom a gente conhecer a realidade de cada disciplina...né? Você aprendeu, você encontrou e estava aprendendo aquilo ali [...]. E o
que eu posso explicar, porque a gente discutia... geografia, eu
posso explicar isso, matemática isso, então eu acho que foi
muito enriquecedor.
Docente 1

Destacamos, como ponto positivo, a possibilidade de aproximar áreas, disciplinas e docentes diferentes, permitindo trocas de experiências e conhecimentos que ainda não haviam sido experienciados e apontando para o
trabalho pedagógico com perfil coletivo.
A Docente 7 afirmou: Aprendi a trabalhar em equipe, a trocar experiências, a conduzir o grupo, negociar, acompanhar e a avaliar projetos que estavam sendo desenvolvidos.
A docente enfatiza a possibilidade de apreensão do trabalho coletivo
e dos níveis de participação. O trabalho coletivo, pela sua essência, exige de
cada sujeito a participação como práxis transformadora, seja para tomada de
decisões ou nos consensos possíveis que dependem das várias visões do coletivo envolvido. Isso se constitui em possibilidade para realizar um trabalho de
natureza interdisciplinar.
Outro fator que também pode ser considerado como positivo está relacionado ao outro princípio organizador do currículo: a contextualização. Nas
respostas dos docentes, isso foi reafirmado como “conhecimento da realidade”.
Essa expressão apareceu nas falas dos Docentes 1 e 5, entre as
quais destacamos a fala do Docente 5: A contextualização, você tem esse conhecimento dessa realidade. Você vê um pessoal trabalhando com questões,
com questionários. Você tratando isso com população e vendo... ah, isso é
uma coisa fantástica!
Podemos destacar mais pontos positivos explicitados pelos docentes
entrevistados que se relacionam ao “conhecimento da realidade de outras disciplinas” (Docente1), “Integração de pessoal em todos os níveis, como direção,
professores e alunos, além da participação em reuniões pedagógicas, que aumentou” (Docentes 2 e 4), o “ambiente da escola melhorou e fortaleceu a rela176

ção professor-aluno” (Docente 4) e a “oportunidade de fazer a relação entre a
teoria e a prática e ver que a teoria não cabe somente no papel e na prática, a
toda hora a teoria se refaz” (Docente 3). Destacamos, ainda, o aprendizado dos
alunos, que se concretizou pela “resposta bastante positiva” (Docente 6).

Pontos negativos da experiência
Não foram muitos os pontos negativos apontados pelos docentes,
embora boa parte deles tivessem se referido, nas entrevistas às muitas dificuldades, sem, no entanto, tratá-las como pontos negativos. Dentre elas, a de encaixar conteúdos de sua disciplina nos temas dos Projetos Integradores. Destacamos que os Docentes 1 e 2 citaram como ponto negativo o tamanho do
primeiro Projeto Integrador. A Docente 1 afirma que o tamanho do Projeto Integrador de que ela participou constituiu-se em obstáculo para a articulação e
integração das disciplinas frente ao tema.
Eu acho que esse foi um projeto muito grande. Podia ser um
projeto menor, certo? [...]. A gente precisava de mais reuniões
e tentar ver, se aquilo era viável para aquela série. Eu tava ensinando aquele assunto, [...] será que tenho como me encaixar? Eles achavam no início [...] quando se criou essa onda de
contextualização, que todo mundo podia se encaixar em tudo e
não é bem assim.
Docente 1

Em outros trechos das falas, os docentes fazem citações que merecem ser destacadas em nossas análises, pois, dentre os pontos negativos levantados, alguns chamam à atenção por guardarem relação com o processo,
embora, aparentemente, não se caracterize como sendo de natureza pedagógica. Foi o caso do desgaste emocional, apontado o como ponto negativo pela
Docente 7, cuja função foi de coordenação dos trabalho.
Destacou-se, também, a falta de empenho de alguns professores.
No entanto, outros aspectos necessitam ser levados em conta sobre esta consideração para que não tenhamos a visão distorcida que instiga à busca de
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culpados pelas dificuldades enfrentadas nesse processo de ensino, diante das
condições concretas da experiência e dos seus pressupostos e objetivos.
Impressões do Pedagogo sobre esse processo
Deixamos para o final deste capítulo a reprodução de alguns pontos
da nossa conversa com o pedagogo que acompanhou as três experiências,
acontecida antes da elaboração do roteiro das entrevistas semiestruturadas,
feitas com parte dos docentes e que originou as análises contidas neste capítulo.
Ressaltamos que registramos por escrito a conversa e foi a partir dela que pudemos estruturar os principais itens de investigação para as entrevistas. No entanto, o resultado desta dessa conversa aparece fechando este capítulo, porque o pedagogo destacou, principalmente, os pontos centrais e os resultados práticos oriundos das experiências. Procuramos ser fiéis à sua linguagem, reproduzindo os termos por ele empregados em sua avaliação, em destaque.
O Pedagogo aponta, nesse processo, alguns aspectos da organização curricular como o realinhamento e reorganização dos programas de ensino, a partir do ajustamento de aspectos desses programas, visando a evitar
superposição de conteúdos com outras abordagens, em outras disciplinas do
mesmo campo de conhecimento. Isto é, aconteceu uma modificação na lógica
de seleção e organização de conteúdo, no que se refere às alterações de rota
e encaminhamento, evitando sombreamento, superposição de conteúdo com
repetição em disciplinas (áreas) diferentes com mesmo enfoque. Neste sentido,
o conteúdo passou a ser contextualizado pelos projetos levando em conta a
relação conteúdo x realidade x conhecimento.
Em nossa interpretação, isso significa que do ponto de vista das práticas curriculares, a experiência reafirmou a necessidade de avaliar a organização do conhecimento, ainda que apenas no nível dos conteúdos das disciplinas. Entretanto, indica que despertou a preocupação, entre os docentes, com o
trato dispensado a conteúdos em disciplinas diferentes, a partir de abordagens
diferenciadas e não superpostas.
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O pedagogo destaca, nessa questão da prática curricular, a possibilidade de flexibilização dos conteúdos em função da renovação constante e
contínua dos mesmos e da própria programação em função das variáveis surgidas por ocasião do desenvolvimento dos projetos, durante o ano letivo.
Ele acrescentou que o processo de avaliação da aprendizagem alterou-se na forma e nas modalidades, timidamente provocando mudanças de
concepção. Nesse sentido, foram criados instrumentos facilitadores para a avaliação da aprendizagem como redimensionamento do diário de classe (anexo
I), em que aparecem dois espaços de registro para os critérios de avaliação
qualitativa discutidos nas reuniões – momentos formativos.
Estes critérios de espaços de registros apontavam para duas vertentes: aspectos qualitativos e aspectos quantitativos, por meio da valorização do
registro de atividades, como parâmetro de acompanhamento do desenvolvimento do trabalho docente.
O pedagogo aponta, também, que a relação professor-aluno melhorou significativamente, pois as atividades e os conteúdos passaram a ser discutidos, negociados por meio de conversas, inclusive fora do espaço da sala de
aula. Estes outros espaços30 passaram a ser novos pontos de encontros para
dialogar sobre as atividades pedagógicas.
As relações foram deixando de ser verticais e passaram a se horizontalizar, com o professor atuando, de fato, como mediador do processo de
ensino-aprendizagem, embora alguns deles não se dessem conta disso. Esse
processo não se restringiu à sala de aula, de certa forma ele passou a ser institucional, com envolvimento de muitos sujeitos, não só os docentes e discentes,
mas os administradores e técnicos administrativos, apontando para uma melhoria geral nas relações interpessoais internas à instituição, no período dessa
experiência.
Com esse clima, a postura dos alunos diante do conhecimento e do
uso da tecnologia, como facilitador da melhoria da qualidade de vida avançou
significativamente.

30

Os espaços de conversas são as salas de coordenadorias, laboratórios didáticos, auditório,
cantina, espaço de vivência, quadra de esportes e até mesmo os corredores.
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Ele ainda ressalta que, mesmo sem consultar nenhum registro, a
adesão dos docentes ao trabalho com os projetos integradores por área aconteceu da seguinte forma:
•

Docentes de Códigos e Linguagem e suas Tecnologias: adesão de 100%.

•

Docentes de Ciências Humanas e Sociais: adesão na ordem de 100%.

•

Docentes da área de Matemática e Ciências da Natureza: na ordem de
10%.
Em sua avaliação, o Pedagogo não revela as causas do baixo nível

de participação dos docentes da área de CNMT, já que também não revela os
parâmetros dessa avaliação. Entretanto, em função da complexidade do processo e do número de professores envolvidos em mais de um projeto, torna-se
difícil interpretar esse percentual. Todavia, não podemos deixar de considerar
que o Pedagogo indica que há uma grande diferença no nível de participação
(adesão) entre docentes por áreas.
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PRIMEIRAS RESPOSTAS:
NOVAS INQUIETAÇÕES PARA
FUTURAS PERGUNTAS

Grupo Folclórico Reisado de Propriá

“Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele
se dispõe para a gente é no meio da travessia”.
travessia”.
Guimarães Rosa
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O

olhar sobre a experiência pedagógica com os Projetos Integradores no CEFET-SE, nesta tese, esteve sempre voltado
para a Prática Pedagógica dos docentes, como elemento do

processo de organização do trabalho pedagógico, consequência das reformas
no Ensino Médio e Técnico com os seus inúmeros e complexos problemas.
Sobretudo, porque esse movimento ocorreu em uma instituição que está mergulhada, ao longo das duas últimas décadas, em um processo de construção
da sua identidade, como instituição de formação profissional, em função das
várias transformações estruturais e de atribuições, o que, consequentemente,
acarretou a mudança de nome: de Escola Técnica Federal passou para Centro
Federal de Educação Tecnológica e, mais recentemente, para Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia.
Nosso trabalho consistiu em caracterizar o cenário e o lócus de desenvolvimento das propostas de reformas educacionais os pressupostos e as
intenções da pedagogia de projetos, como reforma curricular, e analisar os fundamentos da prática pedagógica no desenvolvimento da estratégia metodológica de Projetos Integradores. Tomamos como base analítica os documentos
oficiais, os aportes teóricos que tratam da pedagogia de projeto, concepções
de educação, currículo e ensino, no que se referem aos princípios pedagógicos
estruturadores dos Projetos Integradores, com atenção especial às falas dos
docentes.
Nesse sentido, nossa pesquisa identificou algumas articulações surgidas a partir dessas análises apontadas, evidenciando-as por meio das primeiras respostas às nossas questões de pesquisa e da indicação de novas preocupações que poderão transformar-se em perguntas para investigações futuras.
Para a composição do cenário e do lócus onde se desenvolveram as
propostas de reformas educacionais, especificamente as transformações no
âmbito do ensino médio e técnico da Educação Profissional do CEFET-SE, tomamos como ponto de partida e parâmetro de análise as bases legais instituídas. Nelas identificamos que as propostas de reforma para a educação estavam articuladas às reformas políticas, econômicas e sociais, em função da reorganização do capital que produziu mudanças estruturais na sociedade e no
trabalho.
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Dentre as várias questões que emergiram do conjunto das reformas
educacionais, destacamos a separação entre formação média propedêutica e a
formação para o trabalho, retomada no Decreto nº 2.208/97, que traz a concepção de Educação Profissional como elemento estruturante de uma formação para o trabalho voltada para a empregabilidade, isto é, considerando apenas a dimensão econômica do trabalho.
Na contramão dessa concepção, está o entendimento de uma Educação Profissional a partir de uma concepção ontológica (FRIGOTO, 2005),
compreendendo o trabalho como práxis que possibilita criá-lo e recriá-lo, não
apenas na dimensão econômica, mas em outras dimensões, como a cultural, a
simbólica e a da linguagem, atendendo a múltiplas e históricas necessidades
humanas na produção da sua existência. Nesse sentido, o trabalho é entendido
como princípio educativo.
Em que pese o antagonismo entre as concepções de Educação apresentadas, fruto da publicação do Decreto nº 2208/97, a LDB, as DCNs e os
PCNs não apontam para essa dualidade. Essas bases jurídicas propõem uma
formação mais “integral”, que se aproxima da concepção de Frigotto, pois leva
em conta não só a formação para o trabalho, mas a formação humana, baseada em princípios éticos, estéticos e políticos.
Entretanto, durante a vigência do Decreto, a dualidade vai se constituindo a partir da materialização das reformas curriculares, apoiadas em um
conjunto de fatores estruturadores da Educação Profissional, como financiamento, condições de trabalho, reestruturação dos espaços físicos, organização
do trabalho pedagógico, “novas” metodologias de ensino, planos de cargos e
salários, tipos e modalidades de cursos novos, dentre outros.
Consideramos como aspecto relevante das reformas educacionais, a
partir da orientação das bases legais, a intenção de melhorar o processo de
ensino-aprendizagem por meio da utilização de “novas” metodologias de ensino, a partir da formação de competências sociais e para o mundo do trabalho.
Assim, a Educação Profissional entrou na pauta das manifestações pelo direito
à educação, pela sua potencialidade de atender, tanto à universalização da
educação de nível médio, quanto à diversificação da formação profissional para
o trabalho.
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Nesse sentido, a reorganização do Sistema de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT) iniciou-se a partir de um conjunto de medidas, dentre
as quais destacamos a ampliação do número de vagas, passando pela reorganização dos currículos, reestruturação dos cursos existentes e a criação de
novos, a melhoria das instalações físicas das ETFs, EAFs e CEFETs, até a
redução do custo-aluno no sistema.
O Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) foi a
alternativa encontrada pelo governo federal para financiar esse processo de
reorganização que, em consonância com o decreto nº 2208/97, garantiria a implementação e desenvolvimento das reformas, da reestruturação dos espaços
físicos das instituições para a formação de técnicos com o objetivo de atender
a demanda do mercado de trabalho.
A análise de documentos oficiais, das bases legais e das falas dos
docentes mostrou que houve três tipos de reações ao processo de reforma educacional realizada no âmbito do CEFET-SE, no período pesquisado, a saber:
dificuldades, conflitos e consensos possíveis.
No que diz respeito às dificuldades, identificamos que elas se manifestaram no início do processo de apresentação dessa reforma. Houve limitações de comunicação e de informações, especialmente no que se refere à disponibilização dos seus conteúdos e à sensibilização dos docentes. Isso contribuiu para evidenciar dificuldades de diversas ordens na organização do trabalho pedagógico, por meio do planejamento e elaboração de atividades.
Uma das limitações da comunicação das informações teve como
consequência a resistência dos docentes para tomar parte do processo, tendo
em vista que a maioria desconhecia o teor da reforma do ensino.
Todavia, o processo de reformas era inevitável e se fazia necessário
estabelecer estratégias de superação dessas dificuldades surgidas, para que
fosse possível iniciar a organização do trabalho pedagógico. Assim, nessa fase
inicial da implementação das reformas, a principal estratégia de superação das
dificuldades para a organização do trabalho pedagógico foram as reuniões pedagógicas - “momentos formativos” - que se constituíram em um elemento importante para a constituição de uma “nova” prática docente.
As DCNs definem como parâmetro orientador das práticas curriculares e pedagógicas “inovadoras”, que as escolas organizem seus currículos de
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modo a adotar “metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a
solução

de

problemas

e

outras

competências

cognitivas

superiores”

(RESOLUÇÃO, n°3/98, CEB/CNE, art. 5º inciso III).
O CEFET-SE cumpriu as orientações adotando a Pedagogia de Projetos, no processo de elaboração da proposta pedagógica de reforma do Ensino Médio e Técnico. Por meio do seu corpo docente, assumiu, inicialmente, o
propósito de levar o aluno, no processo de ensino-aprendizagem, a sair de uma
postura passiva, para uma postura ativa – o “trabalho ativo”, segundo denominado por Dewey (1976). Dessa forma, a estratégia metodológica de Projetos
Integradores foi escolhida como a opção de encaminhamento.
Para nós, punha-se em prática os princípios da Escola Nova. Contudo, a dinâmica do processo de implantação nos mostrou que os Projetos Integradores, analisados nos quadros de 1 a 6, do capítulo 2, reuniram características da metodologia de projetos, ancorada não apenas nos princípios da Escola
Nova, mas também nos princípios dos Projetos de Trabalho, pensados pelo
grupo de Barcelona. Nesse sentido, identificamos que os princípios e objetivos
sistematizados e destacados por Delizoicov; Angotti; Pernambuco; (2002), Freitas (2003) e Hernández (1998), referentes aos Projetos de Trabalho, aparecem
nos Projetos Integradores e indicam uma predominância de elementos sobre o
Método de Projetos proposto pela Escola Nova, apesar de ambos pertencerem
a mesma matriz teórica – Escola Nova.
Entretanto, um fator que se constituiu como propagador da maioria
das dificuldades foi a interpretação de um aspecto da legislação pelos docentes
do CEFET-SE, sobre a possibilidade de trabalhar 25% da carga horária com a
nova metodologia e o restante em sala de aula dedicado aos conteúdos. Isso
na pratica se constituiu numa dificuldade, pois, colocou em paralelo a convivência de dois regimes de ensino: O tradicional e o “novo”.
Assim em nenhum momento do desenvolvimento dos Projetos, rompeu-se com as atividades de ensino-aprendizagem em sala de aula, nem com
a transmissão de conteúdos. No entanto, havia a possibilidade de ampliação
das ações para outras metodologias de ensino que, mesmo convivendo com a
tradicional e em situações novas, permitiu ressignificar o processo de ensino184

aprendizagem. Nesse sentido a propagação de dificuldades esteve muito relacionada ao binômio adequação-emergência de conteúdos e temas.
Dessa forma os Projetos Integradores no CEFET-SE foram elaborados a partir de temas emergentes. Assim, o “Baixo São Francisco Sergipano”,
versava sobre a transposição das águas; “Conhecendo Aracaju” propunha-se a
entender o lugar em que vive a população e “Um Auto de Natal em Sergipe D’el
Rei” apontava para a necessidade de se conhecer as origens históricocoloniais e a formação cultural do povo Sergipano.
Outra dificuldade que identificamos está na elaboração dos projetos
a partir de temas que deveriam ser problematizados por docentes e discentes,
o que, na prática, não aconteceu. A participação ativa dos alunos somente foi
considerada a partir do momento em que eles se integraram à organização e
elaboração das atividades de ensino, aprendizagem e pesquisa, juntamente
com os docentes na etapa de execução propriamente dita do projeto. Com a
ressalva de que estas atividades eram permanentemente avaliadas, juntamente com os alunos e nos momentos formativos para ajustes e redimensionamento das mesmas.
Entretanto, com a primazia da escolha dos temas, os docentes tiveram a prerrogativa de refletir sobre a elaboração para a formação de competências, tanto sociais, quanto para o trabalho, extrapolando a dimensão econômica da empregabilidade para a formação dos discentes, por meio da elaboração de atividades de caráter social, como ações cidadãs, atitudes de comportamento coletivo, ética, entre outras. Apesar de não participarem da escolha
dos temas dos Projetos, os alunos, ao tomarem parte em experiências dessa
natureza, tiveram a oportunidade de entrar em contato com a sociedade e seus
problemas, em atividades pedagógicas mediadas pelos professores que, em
suas falas, avaliaram que os alunos se mostraram motivados e interessados.
O desenvolvimento dos Projetos Integradores reafirmou uma das
questões centrais dessa estratégia metodológica: a superação da passividade
do aluno no processo de ensino-aprendizagem, por meio da pesquisa ficou
demonstrado que os Projetos Integradores se aproximaram muito desse propósito. Sobretudo porque, tanto para os docentes, quanto para os estudantes, a
vivência dessas experiências foi significativa, visto que possibilitou trabalhar em
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grupo com diferentes expectativas e visões e conhecer e formular explicações
para questões da sociedade onde vivem, entre outras.
Identificamos, nos objetivos dos projetos, a preocupação com a
construção de competências relacionadas à formação humanística, apontando
que havia uma intenção dos docentes em superar os limites de uma educação
voltada apenas para o mercado. No entanto, não foi possível identificar os parâmetros de desenvolvimento e formação das competências listadas que permitissem verificar como os estudantes as estariam construindo. Elas estão
descritas nos projetos, mas não aparecem relacionadas a nenhuma atividade
ou conteúdo. Por outro lado, temos a clareza de que não é apenas em um ano
e por meio de um projeto que vai acontecer a formação de competências em
sua plenitude, mas durante a vida. Esta pode ser considerada como outra dificuldade.
Ao analisarmos os conteúdos dos projetos, identificamos outro problema. Trata-se da descontinuidade das atividades pedagógicas entre os projetos, principalmente quando há a necessidade de buscar soluções para as dificuldades surgidas nos processos de aprendizagem. Não foi possível identificar
quais as dificuldades, as demandas dos estudantes, até porque os temas não
surgiram das problematizações.
No que diz respeito às reações que expressam conflitos, identificamos que os mesmos emergem a partir de duas questões centrais: o conteúdo
do ensino e a relação entre esses conteúdos, que aqui está sendo interpretada
como interdisciplinaridade. Esses conflitos foram observados por nós, principalmente, por meio das entrevistas. Eles se expressam de diferentes formas:

a) Segurança do campo disciplinar e relações de poder

Os Projetos Integradores se constituíram, em princípio, em uma proposta ideal para a superação da prática pedagógica tradicional, no entanto, as
condições de realização não foram ideais, em função do processo de apresentação das reformas “efeito cascata”, das dificuldades dos docentes, da ausência de capacitação específica para trabalhar com essa perspectiva, entre outros. Isso configurou um conflito, nos docentes, relacionado com a segurança
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em relação ao conteúdo da disciplina no processo de ensino-aprendizagem, já
que os projetos exigiam uma redimensionamento dos mesmos e, por sua vez,
poderiam também alterar a sequência, a exposição, o método de trabalhar e de
avaliar os mesmos.
No começo da experiência, os docentes entenderam que aconteceriam situações para eles desconhecidas. Essas situações estavam relacionadas às mudanças na estrutura organizativa da disciplina, pois, na aparência,
eles perderiam a autonomia sobre a escolha dos conteúdos e da forma de ensinar, além do fato de que passariam a trabalhar articulados às outras áreas de
conhecimento, ainda que isso representasse, uma parte da carga horária da
disciplina.
Como a experiência é de mudança curricular, há um movimento relacional de práticas curriculares e práticas pedagógicas de ensino que determina uma relação recíproca de influência entre os docentes e o currículo, pois,
como afirmou Sacristán (2000), o currículo é uma prática desenvolvida por
meio de múltiplos processos na qual se entrecruzam diversas práticas diferentes, e o professor, como um elemento de primeira ordem na concretização desse processo, molda o currículo e é por ele moldado.
O significado disso é que, na prática curricular anterior, cujo ensino
se dava predominantemente por transmissão de conhecimento, os docentes
individualmente, tinham o controle da situação e das suas disciplinas, no entanto, com as mudanças curriculares, essa prática ficou ameaçada e, por conseguinte, o controle da situação, sustentado pela padronização do conteúdo, revelando o conflito, pois ao mesmo tempo, necessitariam estar abrindo aquilo
que acreditam ser do seu domínio e que lhe impõe também um poder sobre a
disciplina e os seus conteúdos.
b) A formação docente e a estrutura do conhecimento do seu campo disciplinar
Nas falas dos docentes, identificamos uma confusão conceitual que
guarda uma relação com as suas formações nas licenciaturas. Elas estão estruturadas pela fragmentação e especialização do conhecimento, formando
uma visão focada na disciplina e nos seus conteúdos tradicionais, pouco foca187

da na área e embaçada em relação à possibilidade de articulação com outras
áreas. Com isso se materializa, entre os docentes das diversas áreas, uma falsa hierarquia de dificuldades e importância das disciplinas e dos conhecimentos, o que vai sendo propagado pelos discentes. Por essa razão, é que os docentes da área de Ciências da Natureza e Matemática não identificavam como
os conteúdos dessa área poderiam contribuir para as atividades e os temas
dos projetos e sequer reconheciam os princípios da Física nessa realidade.
Consideramos ser importante a superação das limitações de formação dos docentes, e estas podem ser trabalhadas nos momentos de capacitação formal ou nos “momentos formativos”, como as reuniões pedagógicas, de
estudo em grupo ou seminários.
Em suas falas, os docentes mostram que perceberam a necessidade
de superar os problemas surgidos na prática de ensino por meio da elaboração
de atividades pedagógicas para os Projetos de Trabalho e que são importantes
para a formação das concepções dessa abordagem os momentos de estudos,
as reuniões pedagógicas e os seminários realizados. Mesmo sem serem assim
caracterizados, podemos denominá-los como momentos formativos. Estes serviram de capacitação para aqueles que se envolveram com a experiência.
Do ponto de vista pedagógico, a superação desse conflito pode estar
relacionada às possibilidades de abertura para o trabalho em grupo (coletivo) e
ruptura com a atitude pedagógica de ensino por transmissão de conhecimentos
para, gradativamente, assumir a postura interdisciplinar colaborativa.
É preciso compreender que as áreas de conhecimento podem se
desenvolver de modo relacional, contribuindo para superar a visão manifestada
nas falas dos docentes de que a interdisciplinaridade diz respeito à integração
de conteúdos. É preciso entendê-la como um problema relacionado à construção do conhecimento, o que implica trocas, construção por muitos sujeitos e
capacidade de atuar dialeticamente com o velho e o novo, ou seja, como afirmou Frigotto (2008), a capacidade de fazer a crítica à fragmentação da produção da vida humana nas suas várias dimensões e, especificamente, na produção e socialização do conhecimento e na construção de novas relações sociais
que promovam rupturas com a exclusão e alienação.
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c) Problematização e reelaboração dos conteúdos
Os docentes também têm a concepção de que os conteúdos da disciplina vêm de fora para dentro do projeto. Por isso, procuram identificar onde o
conteúdo da sua disciplina pode ser “encaixado” na temática do projeto e,
quando não há problematização, a necessidade de adaptação torna-se maior.
Essa prática acaba por tolher a possibilidade de haver a emergência de conteúdos advindos dos temas e das atividades dos projetos que não necessariamente são os mesmos previstos na lista da série de estudo31.
Por outro lado, observamos uma predominância de atividades e conteúdos das áreas de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (LCT) e Ciências
Humanas e suas Tecnologias (CHT), nos projetos integradores. Isto é, a predominância de umas áreas sobre outras provoca conflitos entre os docentes
que, por não identificarem os conteúdos de suas áreas de conhecimento no
projeto não se veem como parte deles.
Nos projetos integradores, a área de CNMT é colocada com o caráter instrumentalizador das atividades das demais áreas. Isso ajuda a entender
parte dos conflitos dos docentes dessa área, pois, mesmo nos momentos formativos, não identificavam conceitos ou conteúdos das disciplinas nos projetos
integradores, a não ser para fundamentar ferramentas de análise, a exemplo
da Estatística.
No caso dos docentes de Física, estes ficaram restritos à função de
adaptar, nos momentos de visita aos locais de pesquisa, conteúdos listados
para a série. Esse tipo de atividade, embora surta um efeito diferenciado, como
no exemplo do cálculo vetorial citado pelo Docente 2, realizado em um dos
municípios do primeiro projeto que mostrou um ganho qualitativo para a apren-
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Delizoicov e Angotti (1991) mostram que é preciso haver a compreensão de conceitos supradisciplinares que balizam os temas dos projetos. Nesse sentido, apontam os “conceitos
unificadores” da área como importantes redutores da fragmentação dos conteúdos, por permitirem articular um maior número deles por dentro da área e com outras. Assim, é preciso escolher um tema da área relacionado ao tema do projeto de maneira que haja a possibilidade de
desdobramentos de conteúdos que emergem da própria dinâmica dos Projetos. Como exemplo, no Projeto Integrador “O Baixo São Francisco Sergipano”, que previa visitas aos municípios
influenciados pela hidrelétrica de Xingó, os Docentes de Física poderiam trabalhar, como tema
integrador, a Energia, nos aspectos da produção, distribuição e consumo, entre outros, garantindo a emergência dos conteúdos da série que certamente estão associados ao conceito unificador Energia.
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dizagem do conteúdo soma vetorial, para a formação de conceitos e competências, principalmente ligadas ao tema do projeto, deixou a desejar.
Entretanto, entendemos que, em determinadas atividades do projeto,
algumas disciplinas e áreas podem e devem ter o caráter instrumentalizador
para a formulação dos resultados, das reflexões e da formação de conceitos
das outras áreas. No entanto, este não foi o caso das disciplinas da área de
CNMT, em especial da Física, que ficou restrita ao apoio pedagógico, não tendo influência na formação de conceitos, competências e habilidades tanto de
caráter humanístico, quanto de trabalho. Esse é um dos obstáculos da interdisciplinaridade, ao trabalhar a partir de uma estratégia metodológica, que não se
resolve apenas juntando as pessoas e as áreas do conhecimento.
Por outro lado, pensar os conteúdos numa visão apenas instrumentalizadora das atividades pedagógicas, é restringir o conhecimento à dimensão
utilitária dos objetivos do projeto. No entanto, isso pode ser ampliado para o
patamar da construção de conhecimento na perspectiva interdisciplinar.

d) Os sentidos do trabalho pedagógico interdisciplinar e a escolha dos
temas
Nessa prática pedagógica com projetos integradores, apoiada em
princípios estruturadores do currículo como interdisciplinaridade e contextualização, os docentes se viram impelidos a trabalharem nas fronteiras do conhecimento sistematizado, rompendo com superposição de conteúdos similares
em disciplinas distintas e com abordagens diferentes nas diferentes áreas de
conhecimento, obrigando-os a um processo de ação e reflexão contínuo. Sobre
essa relação, os docentes expressam que a interdisciplinaridade é complicada,
é complexa e se dá pela simples integração dos conteúdos.
Não a compreendem como possibilidades de trocas entre os docentes e pelo grau de “integração real”32 das disciplinas, no interior de um mesmo
projeto de pesquisa, em que o processo de conhecimento é entendido como
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Para Japiassu (1976), “integração real” vai para além da reunião dos conhecimentos especializados. Consiste na troca e na complementação de sentidos sobre o mesmo objeto de pesquisa ou um mesmo conhecimento em tela, por diversos especialistas, com o objetivo de apreender o todo e as partes.
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uma ação ativa, uma elaboração, um trabalho de construção por parte dos sujeitos que pretendem aprofundar a compreensão da realidade.
Essa perspectiva de trabalho exige a superação dos “obstáculos”
formulados por Fazenda (2002), que estão relacionados à interdisciplinaridade.
A organização das práticas e o rompimento das fronteiras do conhecimento
passam pela superação dos obstáculos psicossociológicos e culturais que, relacionados às estruturas mentais dos sujeitos pensantes, determinam seus
comportamentos sociais, psicológicos e culturais. Esses comportamentos estão
estreitamente ligados à forma como os docentes vêm desenvolvendo as suas
práticas curriculares e pedagógicas de ensino.
Quando se apresenta a possibilidade de mudanças nessa prática,
surge o pré-conceito contra a interdisciplinaridade, pois as mudanças afetam a
segurança dos docentes sobre a disciplina, a organização das práticas curriculares e pedagógicas de ensino.
A forma de superação está no enfrentamento do pré-conceito contra
a interdisciplinaridade diante da possibilidade de construção de um “novo” olhar
sobre o conhecimento e a construção deste, em uma “nova” perspectiva, que
pressupõe abertura, humildade e curiosidade nos âmbitos individual e coletivo.
O momento em que a insegurança dos docentes se apresenta mais
fortemente é quando se dá a escolha dos temas dos projetos integradores e
sua relação com os conteúdos da série de estudo e a emergência de novos
conteúdos, pois os docentes procuram contemplar os conteúdos da série de
estudo listados para sua disciplina, tentando adaptá-los ao tema.
Nesse momento, os docentes não têm a consciência de que negligenciam a problematização dos temas e que, ao problematizarem, será possível emergirem conteúdos significativos para os estudantes, de maneira que
possam superar suas dificuldades, na medida em que os projetos sejam construídos a partir dos seus interesses.
Outra problemática, quando da escolha dos temas, esteve situada
em uma questão mais metodológica. A discussão sobre se os temas deveriam
ser amplos ou reduzidos acabou por dividir o grupo de docentes, também,
quanto à elaboração de atividades pedagógicas, pois o primeiro tema foi bastante amplo em seus objetivos e metas, e isso dificultou, não somente a logísti-
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ca, mas, principalmente, a elaboração e aplicação de atividades pedagógicas
de ensino.
Na perspectiva interdisciplinar, esse conflito estimula a discussão de
outro “obstáculo”, conforme formulado por Fazenda (2002). Trata-se do obstáculo metodológico que, segundo a própria autora, constitui-se no mais difícil de
ser vencido, pela sua complexidade, pois pressupõe a superação dos obstáculos psicossociológicos e culturais e, também, dos obstáculos materiais e da
formação docente.
O problema da escolha do tema é metodológico, pois está relacionado às estruturas de ensino das disciplinas envolvidas no projeto, que, ao se
apoiarem em princípios como a interdisciplinaridade e a contextualização, propiciam questionamentos sobre a validade de conteúdos e disciplinas e sobre
que sujeito se quer formar.
Nesse sentido, torna-se, em princípio, difícil formular atividade de
ensino na perspectiva de formar competências e habilidades, tal como está
proposto nas Diretrizes, pois o docente se sente inseguro no processo. Para
ele, no primeiro momento, não há referências de conteúdo, de disciplina e de
área que possam ajudá-lo a formular competências para o trabalho e para as
práticas sociais.
Essa compreensão de construção de conhecimento na perspectiva
interdisciplinar também permite romper com a concepção de que há o conteúdo
único uniforme, sem mudanças, sem historicidade. Isso traduz uma visão absoluta do conhecimento (a-histórico) como único, cuja forma de ensinar é também
única, muito comum nas práticas de ensino dos docentes de Física do CEFETSE.
Nesse sentido, os docentes mostraram que compreendiam a transposição didática, que é o argumento da contextualização, numa visão monolítica do conhecimento. Por isso, apresentaram resistências e dificuldades para
elaborar atividades dos Projetos Integradores, por não perceberem o conteúdo
relacionado a um contexto real. Esse é um argumento que parte da estrutura
do conteúdo e não do mundo real e formação de competências necessárias à
construção social.
A abordagem de interdisciplinaridade e de contextualização, do ponto de vista filosófico, pode encontrar boas saídas na filosofia da Práxis. Entre192

tanto, trabalhar numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada, qualquer
que seja a abordagem, requer abertura dos docentes para o trabalho pedagógico coletivo que leve em conta relações do tipo unidade-diversidade, coletivoindividual, especialidade-generalidade, conhecimento socialmente construídoconhecimento fragmentado, entre outros.
Reconhecer a importância dessas relações significa que as suas
práticas pedagógicas começam a se diferenciar das práticas pedagógicas tradicionais, que privilegiam a transmissão de conhecimentos, porque um Projeto
de Ensino que seja Integrador, numa abordagem interdisciplinar e contextualizada, requer a escolha de um tema, em que os conhecimentos disciplinares
possam ser confrontados, dialogados, baseados na participação, de forma que
seja possível construir uma totalidade a partir de uma diversidade e vice-versa.
É necessário, para isso, estabelecer uma problemática de pesquisa
clara, um tema, com linguagem objetiva e compreensível por todos de maneira
a facilitar a participação coletiva e individual. Nesse sentido, Japiassu (1976)
afirma que a metodologia interdisciplinar está centrada na comunicação e na
ação-reflexão.
Escolher os temas dos Projetos Integradores pressupõe dos docentes, abertura ao “novo”, conhecimento dos conceitos estruturadores da área de
conhecimento, domínio dos conteúdos e as suas possibilidades de aplicação e
condições materiais para a realização das atividades pedagógicas, incluindo a
logística para espaços externos à escola, espaço escolar, até as condições
financeiras do sujeito. Superá-los também implica na superação de condições
imateriais, como respeito, relação professor-aluno, o trabalho coletivo e os interesses individuais e sociais, as condições econômicas favoráveis à realização
de um trabalho interdisciplinar.
Entretanto, o que aconteceu nessa experiência pode ser classificado
como “multidisciplinaridade” que, de acordo com a definição de Japiassu
(1976), é caracterizada por uma ação simultânea de várias disciplinas em torno
de um tema comum, embora muito fragmentada, pois não se explorou a relação entre os conhecimentos disciplinares, e a interação entre as disciplinas não
aconteceu em grande parte das experiências analisadas.
Não podemos perder de vista que o ambiente onde acontece o trabalho pedagógico, além das atividades de campo dos Projetos Integradores é
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uma instituição de formação profissionalizante e que está submetido a uma
complexidade de variáveis, políticas, econômicas e sociais que exigem um processo contínuo de reflexão.
Esta lógica de variáveis também está presente nos currículos escolares, especificamente no Ensino Médio, em regime de concomitância com o
Técnico, em que o conhecimento aparece fragmentado em disciplinas estanques, distribuídas em grades curriculares que obedecem a uma sequência prédeterminada, na maioria das vezes, em descompasso com a demanda de novos conhecimentos científicos, tecnológicos e socialmente produzidos.
Quando identificamos conflitos na experiência, identificamos as alternativas de superação que os docentes buscaram no processo, por meio da
ação-reflexão, avançando a cada redimensionamento das atividades pedagógicas que foram elaboradas e avaliadas continuamente. No entanto, essas alternativas se constituíram por meio dos consensos possíveis, que foram estabelecidos pelos docentes nos momentos formativos.
Destacamos, inicialmente, como consenso, que os docentes entrevistados revelaram a tendência da maioria de aceitar o desafio de trabalhar
com uma nova metodologia que alterava a sua prática pedagógica. Mesmo
com as dificuldades e os conflitos surgidos, nos momentos iniciais do processo
de implementação, eles se mostraram abertos a enfrentar o desafio, desmistificando, assim, a idéia de que o professor é sempre resistente às mudanças e,
por isso, nada muda.
Os docentes identificaram possibilidades de mudanças significativas
em suas práticas pedagógicas e na estrutura organizativa de suas disciplinas,
em função da perspectiva de realizar um trabalho apoiado na concepção metodológica da pedagogia de projetos. Por isso, inicialmente, tiveram um comportamento de resistência a essas mudanças, pois entendiam que elas ameaçavam sua autonomia em sala de aula. Em relação ao conteúdo da disciplina,
embora não se posicionassem contra mudanças de qualquer natureza, o cerne
da questão estava na clareza sobre as bases da reforma. Os docentes anseiam por mudanças, no entanto, a forma como estas são encaminhadas é que
determinam as dificuldades, a inviabilidade, ou aceitação do processo, pois
essa dinâmica envolve interesses diversos.
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Foi preciso superar os conflitos, preconceitos e resistências à prática
interdisciplinar e contextualizada. No entanto, houve um entendimento de que
não se desenvolveu uma prática interdisciplinar plena, mas aconteceu uma prática multidisciplinar, entendida pelos docentes como o limite para a transição
para uma prática interdisciplinar.
Os docentes demonstraram seus desejos por meio das falas, de que
poderia ter ocorrido uma formação para trabalhar com essa perspectiva metodológica, em forma de capacitação. Eles entendiam que as mudanças propostas para a prática pedagógica exigiam momentos de formação. Este é um consenso observado em diferentes situações: os docentes se preocupam com a
sua formação e desejam desenvolvê-la.
Outro consenso identificado nas falas foi que o conhecimento adquirido na formação acadêmica é limitado apenas à área de conhecimento da formação de cada um, não tendo enfoque em alternativas de trabalho pedagógico, inclusive, pela própria organização curricular das licenciaturas que trabalham na perspectiva tradicional do ensino, especificamente a licenciatura em
Física. Eles entendem que, da maneira como foram formados, há um distanciamento da realidade. Portanto, os desafios teóricos deles e das disciplinas é
aproximar-se da realidade, no processo de aprendizagem, por meio da possibilidade de um trabalho articulado com outras áreas de conhecimento.
Um aspecto muito citado entre os docentes entrevistados que participaram dessa experiência, foi a oportunidade de trabalhar em grupo, levandoos a enxergar possibilidades de mudar a prática pedagógica. A metodologia
utilizada foi o trabalho em grupos menores, por área, e, em seguida, em grupos
maiores. Isto é importante, embora não se configure como um trabalho coletivo,
pois nem todos tomaram parte das decisões, mas nem por isso rejeitaram o
trabalho em grupo, ao contrário, valorizaram-no.
Nas entrevistas, constamos que alguns docentes haviam vivenciado
experiências anteriores com alternativas de prática pedagógicas, em que eles
puderam agregar elementos novos às suas práticas de ensino, antes mesmo
de participarem dessa experiência. Um consenso entre os docentes está na
valorização da experiência com práticas diferentes, quando a maioria deles
explicitou as dificuldades por não terem tido anteriormente nenhuma experiência sobre o que estavam tentando desenvolver.
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Pretendemos encerrar este trabalho trazendo à tona algumas inquietações que podem ensejar futuras perguntas e interesses de pesquisa, tendo
em vista que, por mais que tenhamos nos preocupado em compreender a totalidade dos acontecimentos, do movimento do processo de elaboração e execução dos projetos integradores, circunstanciado por um período histórico, não foi
possível abranger todas as questões que as práticas podem sugerir.
Um fato que destacamos como relevante e que ampliam as questões trazidas até então é o de que, no desenvolvimento dos projetos integradores, quando os docentes não levaram em conta as expectativas dos estudantes
no processo de escolha dos temas, podemos perguntar: qual a finalidade desses projetos? Atender as necessidades de aprendizagem dos alunos ou servir
para que a instituição se adequasse aos propósitos das reformas da educação,
a exemplo da formação de competências e habilidades, na dimensão da empregabilidade?
Do ponto de vista histórico e contextual das reformas, podemos afirmar que, a despeito de todo o esforço envidado pelos docentes e demais
técnicos da instituição, envolvidos nos Projetos Integradores, o processo de
reforma curricular como foi proposto e desenvolvido, aproximou-se mais de
uma necessidade de adaptação aos discursos de mudança, do que de transformações substanciais, tanto que os projetos somente existiram em um curto
espaço de tempo e no nível médio. Entretanto os estudantes, ao se engajarem
nos Projetos Integradores tiveram a oportunidade de participar no desenvolvimento das pesquisas. As próprias alterações das reformas subsequentes apontam que a questão central da instituição não é a transformação profunda das
práticas, mas elas são decorrências das transformações dos cursos (exclusão
e criação de novos cursos de níveis diferentes), da reorganização dos espaços
e tempos de aprendizagem, dentre outros.
Esta problemática diz respeito ao que fundamenta a reforma e a sua
relação com a sociedade. Isso é muito importante para a análise que estamos
fazendo, porque diz respeito diretamente às opções curriculares. Desde o início
da implementação da reforma, observamos que o conflito principal, de um lado,
eram os interesses que atrelam a Educação Profissional à dimensão econômica e, do outro, os interesses que se estruturam a partir de uma formação humanista, algo que não ignora o econômico, mas não se reduz a ele. Esse con196

flito de concepções determina formas diferentes de pensar, projetar e realizar o
trabalho pedagógico, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem,
como prática curricular e pedagógica, principalmente, com o modo como se
desenvolveram os projetos em análise nesta tese.
Nas entrevistas realizadas, foram explicitadas a convivência entre
dois regimes de práticas pedagógicas, a tradicional e a “nova”, inclusive em
atividades do próprio Projeto Integrador. Essa situação se apresentou nos três
projetos analisados, demonstrando que não houve uma ruptura radical entre as
práticas pedagógicas tradicional e “nova”, mas uma convivência entre elas. Os
docentes incorporaram às suas práticas tradicionais elementos da “nova” prática, no entanto, com a predominância de elementos da tradicional. Após o término da experiência, podemos constatar um aspecto positivo em alguns docentes, que destacaram ter mudado a sua prática a partir da participação nos projetos integradores. Notamos que houve mudanças, mas elas ficaram no plano
mais individual do que do coletivo-institucional.
As inovações, do ponto de vista pedagógico, surgidas por ocasião
do processo de implementação e execução dos PI, no CEFET-SE, não foram
suficientes para promover uma ruptura com o senso comum do trabalho pedagógico, dos docentes de Ciência da Natureza, quando se trata de suas práticas
de ensino, concepções de conteúdo e área diante dos princípios pedagógicos,
mas podemos observar que os anseios pelo novo e muitas vezes, a replicação
do velho, na prática docente, se dá, também, pela dificuldade em trabalhar com
esta estratégia metodológica, a partir de uma série de fatores constatados nesta pesquisa. A análise sobre a forma de apresentação das reformas do Ensino
Médio e Técnico aos docentes do CEFET-SE mostrou que a prioridade foi a
forma e a elaboração de atividades e não o conteúdo.
Os docentes revelaram, em suas falas, desconhecer os princípios e
objetivos das reformas e a forma de condução da apresentação causou resistências, em função das dificuldades de compreensão dos princípios e objetivos
da estratégia metodológica dos Projetos Integradores, apesar de em todo tempo eles revelarem que estavam abertos a assumir o desafio.
Constatamos que os docentes seguiram à risca as orientações do
MEC, quanto ao encaminhamento das reformas, e adequaram as atividades
pensadas ao padrão metodológico da estratégia. Ao mesmo tempo, não identi197

ficavam a possibilidade de inserção de conteúdos das suas áreas nas atividades dos Projetos Integradores, principalmente os docentes da área de CNMT.
No entanto, quando alguns desses docentes afirmaram que a experiência poderia ser enriquecedora, estavam se mostrando abertos à possibilidade de aprender mais e vivenciar coisas novas. Isto é, estavam se assumindo
como sujeitos desse processo. Pensar a partir deste pressuposto é compreender que as relações sociais e materiais presentes na instituição escolar contribuem mais do que a mera transmissão de conhecimentos curriculares oficiais
para a formação dos jovens e que os docentes têm um papel fundamental ao
orientar o seu trabalho pedagógico na direção de vivências significativas para
os estudantes.
Todo processo que confronta uma prática pedagógica tradicional utilizada por muitos anos com uma prática que enseja a possibilidade de mudanças para o território do desconhecido, no que se refere a aspectos estruturais,
provoca resistências e estabelece conflitos, tensões, antagonismos e dificuldades, mas que podem ser superadas pelo trabalho coletivo.
Essa proposta metodológica da Pedagogia de Projetos deveria estar
articulada como o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição para criar
condições de garantir a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, no
momento em que a pesquisa, como elemento da prática pedagógica, passa a
ter um papel preponderante para o ensino. Dessa forma, a possibilidade de
superação da fragmentação do conhecimento ganha força, na medida em que
as propostas de atividades pedagógicas passam a ter como objetivos o exercício dos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e da contextualização.
Esses princípios pedagógicos, como estruturadores do currículo,
constituem-se em elementos potencializadores de estratégias de ensino que
objetivam a superação da fragmentação do conhecimento e pressupõem um
currículo organizado em uma perspectiva interdisciplinar.
Nesse currículo deve se configurar um processo de integração das
várias disciplinas e áreas de conhecimento, capaz de promover rupturas com
as estruturas organizativas de cada uma delas, respeitando as suas particularidades, no sentido de construir uma totalização do conhecimento, com múltiplos
olhares, de forma a garantir uma aprendizagem significativa para os alunos e
com a participação ativa destes nessa construção.
198

Desde o primeiro capítulo, estamos discutindo a partir de visões que
estimulam a pensarmos sobre as diversas funções da escola na sociedade onde vivemos, e as propostas de reforma que vêm sendo implementadas trazem
essas visões de mundo. No entendimento de Cortella (2006), há três concepções que adensam as nossas práticas. A primeira, ele denomina de otimismo
ingênuo – atribui à escola uma visão salvadora da sociedade, possuindo um
caráter messiânico da educação.
Em alguns momentos, ao analisar as práticas pedagógicas, podemos observar que o modo como se impunham à escola era como se os projetos integradores fossem resolver todos os problemas de ensino-aprendizagem.
A pretensão dos objetivos gerais e específicos delineados nos projetos indica
essa preocupação.
Outra concepção explicitada por Cortella é a do “pessimismo ingênuo”, que se contrapõe ao “otimismo ingênuo”. Este pessimismo se inscreve
nas posturas e práticas docentes em que os mesmos já não acreditam na possibilidade da escola interferir para transformar a sociedade, ela apenas reproduz uma pseudo-organização social harmônica. Acredita-se que a escola funciona em boa medida para reproduzir as normas sociais.
No caso do CEFET-SE, não se observa muito esta tendência entre
os docentes entrevistados. Mas entre os que não se dispuseram às entrevistas,
estão aqueles que acreditam nisso. Ademais, a ênfase que a escola manteve
com o ensino tradicional, no seu funcionamento como um todo, denota um certo descrédito nas relações que a escola mantém com a sociedade.
A saída para a educação do ponto de vista filosófico, para Cortella, é
o que ele denomina de “otimismo crítico”. Significa dizer que a escola não só
reproduz, como também não é redentora da sociedade, mas ela é um espaço
de convivência das funções conservadoras e inovadoras ao mesmo tempo. É
desta forma que estamos fazendo a leitura da conjuntura econômica e política
em que as transformações ocorrem, como também, uma leitura crítica do que
significou a aposta em uma estratégia metodológica dos Projetos Integradores.
Contudo, foi possível fazer uma leitura mais ampla dos pressupostos
e do que ocorreu no início do processo que também contribui para que possamos inferir que as mudanças propostas no ensino médio no contexto de uma
instituição de Educação Profissional, ainda que possam representar um avanço
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na formação dos estudantes, mostra como o “velho” (pedagogia tradicional) se
reveste do “novo” (projetos integradores), mantendo os princípios fundamentais
da pseudo-autonomia dos professores e estudantes, pseudo-democracia da
escola e uma falsa relação entre pesquisa e ensino, tendo em vista que as
possibilidades para a construção de aprendizagens significativas necessitariam
de outras estratégias metodológicas e de prioridades para a reflexão sobre os
pressupostos e a prática educativa.
Por outro lado, observamos que, durante o processo em que estavam sendo implementados os projetos, alguns elementos que podem despertar
para uma prática diferenciada a partir do exercício de trabalho em grupo, da
pesquisa, da discussão da intencionalidade das atividades e da seleção dos
conteúdos, possibilitam-nos identificar elementos que podem se constituir como
referências para outras práticas pedagógicas a exemplo da cooperação, participação, práxis, interdisciplinaridade e contextualização, que sirvam de parâmetro para a Educação Profissional, em qualquer situação de ensino, sejam no
nível médio, técnico ou tecnológico.
Em relação à autonomia, podemos afirmar que houve uma relativa
autonomia dos docentes e a criação de possibilidades de avanços, ainda que
os projetos integradores não tenham continuado a ser uma prática na escola.
Essa autonomia está explicitada quando se decidem os temas, as atividades,
organizam-se os grupos para discutir os problemas e os encaminhamentos,
dentre outras ações.

Nós, educadores, estamos, dessa forma, mergulhados nessa
dupla faceta; nossa autonomia é relativa e, evidentemente,
nossa determinação também o é. Por isso, não é uma questão
menor o pensar nossa prática nessa contradição, o prioritário,
para aqueles que discordam da forma como nossa Sociedade
se organiza, é construir coletivamente os espaços efetivos de
inovação na prática educativa que cada um desenvolve na sua
própria instituição (CORTELLA, 2006, p. 137).
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Isso representa um novo desafio para o CEFET-SE, tendo em vista
que, na atualidade, ao se transformar em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, introduziu como uma responsabilidade a formação de futuros
professores em diferentes áreas. Isso exigirá que esse espaço institucional
promova reflexões sobre as práticas docentes, fundamentalmente, às voltadas
para o nível médio integrado à Educação Profissional no momento em que o
ensino médio está passando por mais transformações.
A importância de uma reflexão sobre a prática pedagógica está em,
ao nos propormos analisá-la criticamente, tomarmos consciência da necessidade de aceitarmos o diferente, de experimentarmos, como “ser cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento”, como diz o mestre Paulo Freire
(2004, p. 106). É esta possibilidade que faz com que os homens não sejam
meros depositários de conteúdos. Mas, ao conhecerem, possam transformar e,
dessa forma, produzir a sua existência. Nesse caso, a existência do ser professor, que se constrói no tempo de possibilidades.

“Nosso
n“Nosso tempo, o dos educadores, é este hoje em que já se eencontra em gestação, o amanhã. Não qualquer um, mas o amaamaonhã intencional, planejado, provocado agora. Um amanhã ssobre o qual não possuímos certezas, mas que sabemos possibilipossibilidade.” (CORTELLA, 2006, p.159)
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Anexo I
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A - MODELO DE DIÁRIO DE CLASSE - Folha Frente

Produzido a partir dos consensos possíveis dos momentos formativos dos Projetos Integradores. Em destaque
Os espaços de registros de elementos qualitativos para avaliação de desempenho dos alunos e os critérios de equivalência
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B - MODELO DE DIÁRIO DE CLASSE - Folha Verso

Produzido a partir dos consensos possíveis nos momentos formativos dos Projetos Integradores. Em destaque espaços para
registros de Competência/Habilidade a serem formadas, atividades de ensino-aprendizagem e critérios para avaliação atitudinal
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