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RESUMO 

 

 

A discussão que estabelecemos neste estudo versa sobre a forma como está se desenvolvendo 

a prática educativa baseada no trabalho com projetos, fruto da opção metodológica do 

professor. O estudo numa abordagem qualitativa de cunho etnográfico foi realizado com um 

grupo de seis professoras em duas escolas do Ensino Fundamental da Zona Administrativa 

Norte da Cidade de Natal/RN. Os dados foram construídos a partir de entrevistas semi-

estruturadas, reforçados pela observação direta da prática de ensino das professoras. Os 

objetivos traçados foram identificar os motivos que justificavam a opção pelos projetos, 

relacionando os referenciais que subsidiavam sua construção; vivenciar a observação do 

cotidiano docente no planejamento e desenvolvimento dos projetos elaborados. À luz das 

informações obtidas, pode-se perceber um quadro complexo e mesmo contraditório, no qual 

as concepções se confundem e as práticas se fragilizam. A análise evidenciou incoerências 

entre teoria e prática no trabalho com projetos, fruto do pouco aprofundamento teórico das 

professoras. A adoção do projeto como opção metodológica não significou uma mudança 

efetiva no direcionamento da ação didática. Numa reflexão sobre tal situação, concluiu-se a 

necessidade de reclamar por uma compreensão do significado desse tipo de trabalho, 

abarcando as diferentes dimensões que implicam na prática da investigação, da pesquisa e da 

formação do professor. Mesmo não inviabilizando as intenções e iniciativas das professoras 

em busca de oferecer uma educação de mais qualidade, concluiu-se ser preciso enfatizar o 

processo de aprendizagem dentro de uma abordagem que enfoque o processo de aprender 

numa dimensão mais múltipla, mais inter-relacional, tanto das capacidades do aluno quanto 

das áreas do conhecimento. A escola de forma geral precisa acreditar na proposta que advém 

do trabalho a partir dos projetos e tentar superar a rotina tradicional de preocupação com os 

conteúdos.  

 

 

Palavras-chaves: Trabalho com projetos. Prática de ensino. Prática docente. Ensino 
fundamental. 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

The discussion we have established in this study is about how the practice is developing 

educational projects based on work with because the methodological choice of the teacher. 

The study of an ethnographic qualitative approach was conducted with a group of six teachers 

in two public schools in School Administrative Zone north of the city of Natal / RN. Data 

were constructed from semi-structured, reinforced by the direct observation of the practice of 

teaching of teachers. The goals outlined were to identify the reasons why the option for the 

project, listing the benchmarks that subsidized their construction, the observation of everyday 

experience in educational planning and development of projects developed. In the light of 

information we can notice a complex and even contradictory, which is confusing the concepts 

and practices are weakened. The analysis revealed inconsistencies between theory and 

practice in working with projects, the fruit of little theoretical development of teachers. The 

adoption of the project as a methodological option has meant a change in direction of the 

effective action didactic. Reflects on this situation, it was concluded that there is a need to 

broaden the understanding of the significance of this type of work, covering the different 

dimensions that involve the practice of research, research and training of teachers. Even 

preventing the intentions and initiatives of the teachers, it must be emphasized is the process 

of learning within an approach that focuses the process of learning in multiple dimensions, 

inter-relational, both the capabilities of students in the areas of knowledge. 

 

 

Keywords: Working with projects. Practice of teaching. Teaching practice. Elementary 

school. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

RÉSUMÉ 

 

 

La discussion que nous établissons dans cette étude porte sur la façon dont la pratique 

éducative basée sur le travail avec des projets se développe, fruit du choix méthodologique du 

professeur. L’étude dans une approche qualitative ayant trait à l’ethnographie fut réalisée avec 

un groupe de six professeurs dans deux écoles publiques d’Ensino Fundamental 

(enseignement fondamental) de la Zona Administrativa Norte da Cidade do Natal/RN (zone 

administrative nord de la ville de Natal/RN). Les données furent composées à partir 

d’entretiens semi-structurés, renforcées par l’observation directe de la pratique 

d’enseignement des professeurs. Les objectifs ciblés  furent d’identifier les motifs qui 

justifiaient l’adoption des projets, en reliant les référentiels qui subventionnaient leur 

composition; gérer l’observation du quotidien du corps enseignant dans le plan de travail et le 

développement des projets élaborés. Inspirés des informations obtenues, nous pouvons voir un 

cadre complexe et même contradictoire où les conceptions se confondent et les pratiques se 

fragilisent. L’analyse révéla des incohérences entre théorie et pratique dans le travail avec des 

projets, à cause de l’insuffisance de connaissances théoriques des professeurs. L’adoption du 

projet comme alternative méthodologique n’imposa pas un changement effectif à l’orientation 

de l’action didactique. Après avoir réfléchi sur telle situation, nous conclûmes qu’il y a une 

nécessité d’élargir la compréhension de la signification de ce genre de travail, en recouvrant 

les différentes dimentions qui impliquent la pratique de l’investigation, de la recherche et de 

la formation du professeur. Sans refuser les intentions et iniciatives des professeurs, nous 

concluons qu’il faut souligner le processus d’apprentissage selon une approche tenant compte 

du processus d’apprendre sous une expectative multiple, inter-relationnelle, des habilités de 

l’élève aussi bien que les capacités des domaines scientifiques.  

 

 

Mot clé:  Travail avec des projets. Pratique des professeurs. Enseignement Fondamental  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 
 
O mundo é do tamanho do conhecimento que 
temos dele. Alargar o conhecimento, para fazer o 
mundo crescer, e apurar seu saber, é tarefa de 
seres humanos. É tarefa, por excelência, de 
educadores. 

 
(Terezinha A. Rios, 2001) 

 

 

Desde que me lembro, ser professora se colocou como uma vontade íntima que aos 

poucos foi se materializando como opção de vida na realização do Curso de Magistério e no 

Curso de Formação de Professores. Esses dois momentos da formação e qualificação 

profissional possibilitaram a aquisição de conhecimentos que auxiliaram na construção de 

uma prática docente que se pautava pela preocupação em como fazer alguém aprender.  

Essa preocupação me conduziu a uma busca por outras e variadas maneiras para 

“melhor” ensinar. Nesse caminho encontrei nos projetos um recurso didático que possibilitava 

o uso de um número expressivo de opções metodológicas no desenvolvimento das aulas. Sua 

presença nas minhas salas de aula se tornou constante, proporcionando a vivência de 

experiências marcantes que culminaram na minha dissertação de mestrado.  

Todavia, a preocupação com os caminhos possíveis para o ato de ensinar e, 

conseqüentemente, o de aprender ainda permanecia exigindo de mim mais uma reflexão. Uma 

preocupação que ultrapassou os limites da minha própria experiência em busca da experiência 

de outros professores que também utilizassem os projetos em sua prática. Foi uma tentativa de 

sair da análise da própria prática – da pesquisadora - indo ao encontro de outras práticas.  Para 

dar conta dessa intenção foi considerado o fato de que as professoras precisariam trabalhar 

com o mesmo referencial técnico – o projeto sistematizado como documento escrito. Isso 

seria o elemento comum entre os sujeitos. Além disso, considerar as diferenças dos contextos 

de atuação, bem como as perspectivas e os conhecimentos que possuíssem, para justificar e 

fundamentar as questões e os objetivos de pesquisa. 

Consciente, procurei avançar um pouco na análise de alguns aspectos que entendi 

merecerem mais atenção por quem adota os projetos como recurso didático em sala de aula. 

Aspectos cuja reflexão se iniciou no trabalho de dissertação, a qual foi levada a diante na 
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intenção de aprofundar os conhecimentos sobre eles, configurando-se nos resultados desta 

pesquisa. 

Pesquisar é ser coerente, criativo e capaz de olhar diferentemente. Isso implica 

postura no pesquisador; a preocupação real com a produção de conhecimento, 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Uma pesquisa precisa ser uma forma de relatar um empreendimento feito por um 

sujeito ou grupo, num dado momento, que não precisa ser inédito, mas que busque um olhar 

mais detalhado e criativo sobre os fenômenos. Isto é, resume-se a construir um novo 

conhecimento, uma nova compreensão para o que se entende muitas vezes superado. 

Não foi sem razão que escolhi desenvolver nesta pesquisa a temática das 

concepções, planejamento e desenvolvimento do trabalho com projetos por professoras 

dos anos iniciais do ensino fundamental. O lócus da pesquisa foi duas escolas públicas 

localizadas na Zona Administrativa Norte da Cidade de Natal.  

O núcleo de reflexão a que me propus analisar foi a prática de professores, na 

perspectiva de ser uma ação pautada numa concepção de educação, que mesmo 

espontaneamente se faz presente em suas escolhas teóricas e metodológicas. Busquei, a partir 

da realização de entrevistas, identificar os motivos que justificavam a opção pelos projetos, 

relacionando os referenciais que subsidiavam sua construção; concomitante a essa ação, 

vivenciar a observação do cotidiano dessas professoras em seu planejamento e no 

desenvolvimento do projeto numa tentativa de identificar sob qual perspectiva trabalhavam 

em suas salas de aulas. 

 Precedendo a esses objetivos estavam algumas questões que nortearam o 

percurso traçado. O que levava a professora a escolher o projeto como recurso didático? Isto 

é, quais as percepções e justificativas dos professores ao optarem pelo projeto como 

instrumento teórico-metodológico de ensino? Como esse trabalho estava sendo desenvolvido 

na escola? Quem tem subsidiado esse trabalho, ou melhor, com quais referenciais se têm 

trabalhado? Nesse processo, foram destacadas as práticas desenvolvidas pelo segmento dos 

docentes, isto é, o conjunto de técnicas, de opções metodológicas que esses definem para 

desenvolver a aprendizagem dos elementos curriculares, sejam conceitos, fatos, atitudes ou 

procedimentos, sem perder de vista os contextos históricos-políticos nos quais se firmaram. 

No processo de construção dos dados, algumas dúvidas se interpuseram quanto ao 

caminho que se haveria de percorrer. Assim, considerando o objeto de estudo – a prática de 

professores, e os objetivos ora apresentados, o quadro operacional de pesquisa foi se 

formando. Compreendi, a partir desses elementos, que a abordagem seria qualitativa por 
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oportunizar e ser caracterizada pela utilização de múltiplos modos de construção dos dados.            

Sem ter uma preocupação central com uma representatividade numérica, essa abordagem 

volta-se para aprofundamento no conhecimento de uma situação ou fenômeno, de um grupo 

social ou de uma organização.  

Na abordagem qualitativa o conhecimento do pesquisador é limitado pelas 

circunstâncias a serem observadas e descritas, que são características e procedimentos 

elementares ao desenvolvimento da pesquisa. O caminho para a interpretação e compreensão 

das situações observadas está na participação na vida cotidiana de um grupo ou de um sujeito 

mediada por um processo de entrevista e conversa. Situações que são observadas no ambiente 

natural onde acontecem, e que podem ser registradas, através de recursos escritos ou gravadas 

em áudio e/ou vídeo ou mesmo fotografadas, auxiliando em sua descrição. Todos esses 

elementos justificaram a identificação desta pesquisa com os pressupostos teórico-

metodológicos da abordagem qualitativa.  

Embora não se defina como uma pesquisa etnográfica (MATTOS, 2006), 

caracterizou-se este trabalho como uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico por 

comportar em seu desenvolvimento elementos que compõem a etnografia e que contribuíram 

em sua construção. Inicialmente, pelo fato desta abordagem introduzir e considerar as 

pessoas, neste caso particular, as professoras, como atores sociais que participam ativamente 

no contexto social, dando sentido aos acontecimentos e por possibilitar revelar as relações e 

interações ocorridas no interior da escola e da sala de aula, situações que exigiram reflexões 

permanentes sobre o processo de questionamento. Segundo André1 (1997), uma das 

contribuições da etnografia às pesquisas em educação foi 
 

 

A consideração dos múltiplos significados atribuídos pelos sujeitos às suas 
ações e interações, princípio fundamental da etnografia, levou os 
pesquisadores da área de educação a buscarem as representações e as opiniões 
dos atores escolares, tomando-as como importantes elementos na investigação 
da prática escolar.  

 

 

Outro elemento importante considerado nesta identificação com a abordagem 

etnográfica foi a realização deste estudo a partir de um processo de observação direta, 

                                                
1 CONFERIR: ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Tendências atuais da pesquisa na escola. Cad. 
CEDES,  Campinas Dec. 1997 vol.18, n.43-Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621997000200005. Acesso: 25. jan.2007 
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porém, não-participante, cujas informações e situações foram sendo registradas em um 

diário de campo. 

O processo de construção desta pesquisa contou ainda com uma pesquisa 

exploratória que proporcionou a entrada no campo e sua caracterização inicial, bem como os 

primeiros contatos com os profissionais. A partir dela houve a definição de duas escolas e de 

seis sujeitos. Para aproximar o objeto de investigação da realidade das professoras, foi 

necessário adensar à pesquisa exploratória elementos provenientes de estudos teóricos que 

permitissem apreender a dinâmica da realidade, requerendo um levantamento e revisão de 

literatura que possibilitaram discutir o significado do trabalho com projetos no contexto das 

sociedades capitalistas na transição do século XX para o XXI. Tal esforço buscava relacionar 

aspectos globais e locais com vistas a melhor identificar as especificidades da prática de 

projetos na organização do trabalho pedagógico nas escolas de ensino fundamental da Zona 

Administrativa Norte, da Cidade de Natal.  

Para a escolha das escolas visitadas, foi considerada inicialmente sua área de 

localização na cidade. Como este trabalho foi um aprofundamento da dissertação de mestrado 

e nele o lócus foi uma escola pública localizada na Zona Administrativa Norte onde esta 

pesquisadora residia e exercia suas atividades profissionais, optou-se pelos mesmos critérios. 

Outro fator preponderante foi a existência de um vinculo profissional com as unidades, que 

facilitou a entrada no campo. Ficaram então definidas: uma escola estadual e outra 

municipal, porém, como terceiro critério, que abarcassem os anos iniciais do ensino 

fundamental. 

A definição dos sujeitos participantes da pesquisa considerou como critérios que 

fossem funcionários pertencentes ao quadro do magistério público, que lecionassem nos anos 

iniciais do ensino fundamental, que tivessem experiência com projetos em sala de aula e 

finalmente, que se dispusessem a participar da pesquisa. A partir da observação desses 

critérios e da apresentação dos objetivos da pesquisa aos professores das unidades escolares, 

obteve-se a adesão de quatro professoras.  

Entendendo ainda que o trabalho docente não acontece de forma isolada, 

percebeu-se a necessidade de incorporar ao processo de pesquisa informações advindas dos 

profissionais que auxiliam os professores no cotidiano das práticas, as pessoas que 

desenvolviam o trabalho na função de coordenação escolar. Desse modo, somaram-se ao 

grupo mais duas profissionais, uma de cada escola. Definidos os sujeitos, agendaram-se outras 

visitas. 
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Para o levantamento das informações iniciais foi aplicado um questionário que 

seguiu um roteiro escrito com questões abertas e fechadas e teve como objetivo a 

identificação dos sujeitos e de seus perfis. Em seguida foi realizada uma entrevista do tipo 

semi-estruturada, que apresentou um conjunto de questões organizadas, segundo os objetivos 

estabelecidos, em quatro blocos. O primeiro versou sobre a justificativa de opção pelos 

projetos e o objetivo foi identificar professores do ensino fundamental que faziam uso de 

projetos como instrumental didático e os motivos que ocasionaram sua opção. O segundo, 

sistematização do projeto, buscou identificar as formas de planejamento dos projetos e os 

elementos que são abordados em sua sistematização. A terceira etapa, fundamentação 

teórica, pretendeu identificar os conhecimentos presentes na prática dos professores, 

observando se estes se constituíam a partir de uma consciência de sua existência e promover 

uma reflexão sobre os saberes necessários ao desenvolvimento de uma prática voltada à 

investigação. A quarta etapa foi construída a partir das análises das três iniciais e buscou rever 

algumas questões, discutindo as respostas anteriores e esclarecer dúvidas.   

Sabe-se que uma proposta de trabalho como esta implica mecanismos que 

favoreçam sua efetivação. No caso particular da escola, esses são representados pelas práticas 

desenvolvidas pelos professores: suas ações didáticas. A consciência de que nenhuma prática 

se efetiva alheia a uma concepção do que se faz ou quer, foi a compreensão que influenciou a 

idéia e os objetivos propostos, fundamentando o percurso trilhado. 

Na construção do segundo capítulo – O TRABALHO COM PROJETOS: 

Aspectos contextuais – o ponto de partida foi a compreensão que a reflexão de práticas 

desenvolvidas por professores no interior das unidades de ensino, no espaço da escola pública 

precisava aportar no conhecimento e análise da conjuntura que vive a sociedade, 

principalmente em tempos de modernização e globalização. Sendo assim, fez-se consciente 

que abordar tais temáticas exigiria uma constante visita à História do homem e de seu 

processo educativo, para que através desse procedimento se pudesse compreender o que 

envolveu/envolve os ‘projetos’ ao longo de sua sistematização no contexto da sociedade atual.  

O marco teórico então se apoiou inicialmente em Libâneo (2006) que discutiu um 

pouco sobre as revoluções que ocorreram nos últimos séculos e desembocaram em mudanças 

substanciais na organização social e educacional. A partir de um quadro geral delineado neste 

momento inicial, refletiu-se sobre o trabalho com projetos no contexto do desenvolvimento 

das concepções e práticas do controle econômico pautado nos ideais do capitalismo 

globalizado. O estudo sobre a Escola Nova figurou como elemento relevante neste percurso 

dada sua relação ‘materna’ com os projetos no espaço escolar. Autores como Dewey (1978), 
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Kilpatrick (1967), Lourenço Filho (1967), Luzuriaga (1967), Larroyo (1970) auxiliaram na 

compreensão da gênese histórico-didática do trabalho com projetos. Paro (1992), Jacomeli 

(2007), Casali (1997), Harvey (1993), Boutinet (2002) colaboraram para o entendimento do 

contexto histórico-econômico contemporâneo e sua relação como processo educacional. 

O terceiro capítulo – OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA: 

procedimentos técnicos, delimitação do campo e a definição dos sujeitos, dedicou-se a 

esclarecer as opções teórico-metodológicas que embasaram a construção dos dados. 

Primeiramente, refletiu-se sobre os princípios básicos que norteiam a pesquisa qualitativa 

através das ideias de Bogdan e Biklen (1994), bem como a abordagem etnográfica por meio 

das elaborações de André (1997). Neste capitulo também foram descritas as formas de 

condução do processo pesquisa tanto para a definição do campo e dos sujeitos envolvidos, 

quanto para o desenvolvimento das entrevistas. Assim, buscou-se apoio nas ideias de Mattos 

(2001) Laville e Dionne (1999) bem como Vianna (2007), Flick (1997), Gil (1999) para a 

definição e justificativas das opções metodológicas. Através do recurso observação direta 

pôde-se construir dados que auxiliaram a descrição dos locais onde foram desenvolvidas as 

novas sessões de observação do cotidiano das professoras e coordenadoras.  

O capitulo seguinte, intitulado PROFESSORAS E PROJETOS foram 

apresentados os sujeitos desta pesquisa e analisadas suas falas a partir das respostas as 

entrevistas e do que pode ser observado e registrado. Constituiu-se um capitulo repleto de 

formas de pensar, cujo ponto em comum foi o desejo de contribuir para o pleno 

desenvolvimento do ser humano. Intenções de trabalho recheadas pelas vivências pessoais das 

professoras e coordenadoras. 

Em OLHAR PARA ADMIRAR: ver além da própria prática, quinto capítulo 

deste trabalho, descreveu-se a ‘invasão’ consentida na intimidade das salas de aulas das 

professoras. Revelar essa intimidade representou uma tarefa árdua ao mesmo tempo 

agradável. Árdua no sentido de olhar de forma objetiva as práticas e relacioná-las às 

concepções e intenções das professoras; agradável por estar se falando de algo que se viveu na 

mesma situação: professora dos anos iniciais do ensino fundamental tentando fazer do seu 

fazer pedagógico algo inovador e construtivo.  

Conforme Novelli (2000, p. 1989), o olhar humano é comumente egocêntrico, 

“não egoísta, mas centrado e orientado desde si” quando precisa olhar em outra direção 

estranha, mas “o desconforto do susto é superado pela assimilação do outro, pelo 

enquadramento desse outro pelo eu” e acrescentou ainda: “O professor, como um outro, 

provoca o estranhamento do aluno. Tal estranhamento pode mobilizar para a sedução do 
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aprender”. Essas palavras muito significaram nos momentos de ‘olhar’ os ‘estranhos’, as 

professoras e seus estilos próprios de organizarem o trabalho pedagógico e daí elaborar 

algumas conclusões que não pretenderam ser conclusivas.  

O sexto capítulo, DA AD-MIRAÇÃO À COMPREENSÃO DO OUTRO: uma 

prática de ensino em busca da qualidade, recapitulou a experiências nos ‘cantinhos’ das 

professoras e suas coordenadoras, organizando-se em três momentos: da forma de conceber os 

projetos, da forma de sistematizar os projetos e da forma de gerenciar o desenvolvimento do 

projeto.  

O que ora se apresenta apontou para um quadro marcado por uma contradição, na 

qual as concepções teóricas se confundiam diante das várias abordagens para o 

desenvolvimento do trabalho com projetos, porém não impediu que as práticas acontecessem 

permeadas por objetivos de oferecer uma educação de mais qualidade, principalmente para as 

crianças menos favorecidas em muitos aspectos da sociedade atual. Este trabalho foi mais 

uma tentativa de desvelar o cotidiano do ‘cantinho’ chamado sala de aula. 
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2 ASPECTOS CONTEXTUAIS DO TRABALHO COM PROJETOS 
 

 
A mesmice aborrece ao homem, mas 

estar inovando a toda hora leva-o à neurose  
   (Akiko Santos) 

 

 

 Na discussão a respeito do trabalho com projetos coube uma reflexão sobre a 

conjuntura que vive a sociedade, principalmente em tempos de modernização e globalização 

para ter-se condições de compreender as práticas desenvolvidas por professores no interior 

das unidades de ensino, no espaço da escola pública. Sendo assim, buscou-se através do 

estudo da História do homem e de seu processo educativo compreender os ‘projetos’ ao longo 

de sua sistematização e no contexto da sociedade atual.  

No movimento constante das mudanças, as sociedades humanas têm enfrentado 

exigências que se fazem presentes em seu cotidiano. São comportamentos, formas de pensar, 

de conviver que se colocam e que exigem um conjunto de conhecimentos que se alteram em 

cada momento vivido. Embora as transformações sejam resultados da própria ação do 

homem,têm se colocado como elemento portador de exigências formativas cada vez mais 

complexas. 

Nesse contexto, os avanços científicos e tecnológicos formam o que, hoje, 

convencionou denominar Terceira Revolução Industrial2, que traz em si características que 

precisam ser analisadas, tendo em vista ser responsável por profundas mudanças na 

organização social. Tendo por base a microeletrônica, a cibernética, a microbiologia e a 

biotecnologia, a informática e a robótica, entre outras áreas, essa ‘revolução’ comporta uma 

reorganização do processo produtivo, que por sua vez gera uma reorganização do processo de 

trabalho. Assim, como nos afirma Libâneo (2006, p. 65), 

 

 

Provavelmente, os maiores efeitos dessa revolução sejam a crescente 
eliminação do trabalho humano na produção e nos serviços pelo uso da 
robótica e da informatização, o qual leva ao aumento do desemprego 

                                                
2 Segundo Libâneo (2006, p. 60), esta ‘revolução’ é marcada pelo desenvolvimento da energia termonuclear, 
“assim como a Primeira Revolução Industrial resultou da descoberta e utilização da energia a vapor e a Segunda 
Revolução Industrial, da energia elétrica”. Tem-se a Primeira Revolução Industrial desenvolvendo-se na segunda 
metade do século XVIII (Inglaterra), a Segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX e a 
Terceira Revolução Industrial, na segunda metade do século XX. Estas formam o que Libâneo denominou 
Revoluções Cientificas e Tecnológicas da Modernidade. 
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estrutural, à dualização crescente do mercado de trabalho 
(incluídos/excluídos) e à intensificação da desintegração social e da 
demanda por talento e por capacidades, para o desenvolvimento da 
atividades que exigem maior qualificação. 

 

 

A realidade presente passou a exigir um modelo de formação que superasse as 

formas consideradas ‘tradicionais’, elevando a qualificação dos trabalhadores a partir do 

desenvolvimento de novas habilidades e competências. Desse modo, o processo de 

qualificação dos trabalhadores vai requerer conhecimentos múltiplos, capacidades múltiplas 

advindas da socialização entre sujeitos e situações. 

Destacar o desenvolvimento do capitalismo e seu movimento de organização no 

contexto de neoliberalismo3 e diante da revolução tecnológica, e o que tem demandado de tal 

realidade, não pretendeu expressar que a escola exista apenas em função da qualificação da 

mão-de-obra. Sua existência também se reveste da responsabilidade de proporcionar ao ser 

humano a aquisição de determinados conhecimentos que lhe possibilite conviver nesse 

contexto. A escola nessa realidade se coloca como instituição que organiza situações nas 

quais o ser humano possa desenvolver capacidades que embasem sua relação com o mundo, 

com a sociedade, com os outros homens.  Uma instituição que precisa decidir sobre a forma 

de condução de suas ações, a partir de estudos e reflexões sobre as opções mais viáveis ao 

pleno desenvolvimento das situações de aprendizagem. 

O capitulo inicia apresentando o trabalho com projetos e seus aspectos contextuais, 

abordando o arcabouço no qual a escola se desenvolve como local de sistematização e difusão 

do conhecimento, considerando as mudanças de organização da sociedade em diferentes 

aspectos. Discute demandas de formação do ser humano, frutos do processo de mudanças na 

organização da sociedade contemporânea e nesta realidade as práticas desenvolvidas pelas 

professoras sujeitos dessa pesquisa. 

Pontuou-se que a reflexão de práticas desenvolvidas por professores no interior das 

unidades de ensino, no espaço da escola pública, precisaria aportar em conhecimentos que 

                                                
3 Historicamente, o neoliberalismo surgiu ao final da 2º Guerra Mundial na Europa e na América do Norte 
(EUA). Seu objetivo era combater as teses Keynesianas e o ideário de Estado de Bem-estar Social, postulando 
que o mercado deveria ser auto-regulador da economia. Pretendendo “converter-se no fundamento de uma nova 
ordem internacional, reformulada a partir das novas condições do desenvolvimento da ciência e da tecnologia” 
(BIANCHETTI, 2001, p. 27), o neoliberalismo vai enfatizar o homem-consumidor, defendendo que a economia 
tem condições de ser auto-regulável e força para superar todas as possíveis crises que a sociedade venha a 
enfrentar. Neste contexto, os neoliberais posicionam-se contra as políticas sociais do Estado de Bem-estar Social, 
pois entendem e afirmam que estas favorecem as crises e atingem as bases da economia e do mercado; por isso 
há de se desenvolver um conjunto de medidas para minimizar sua atuação e conseqüentemente seus efeitos. 
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possibilitassem compreender a realidade da sociedade atual, principalmente em tempos de 

modernização e globalização. A abordagem de tais temáticas exigiu um contato próximo com 

a história da educação para que através dela se pudesse compreender o que envolveu/envolve 

os ‘projetos’ ao longo de sua sistematização, no contexto da sociedade atual. 

O marco teórico se apoiou em autores como Libâneo (2006) e Savianni (2008) que 

discutiram um pouco sobre as revoluções que ocorreram nos últimos séculos e desembocaram 

em mudanças substanciais na organização social e educacional. A partir de um quadro geral 

delineado neste momento inicial, refletiu-se sobre o trabalho com projetos no contexto do 

desenvolvimento das concepções e práticas do controle econômico pautado nos ideais do 

capitalismo globalizado. O estudo sobre a Escola Nova figurou como elemento relevante 

neste percurso dado sua relação ‘materna’ com os projetos no espaço escolar. Autores como 

Dewey (1978), Kilpatrick (1967), Lourenço Filho (1967), Luzuriaga (1967), Larroyo (1970), 

auxiliaram na compreensão da gênese histórico-didática do trabalho com projetos. Paro 

(1992), Jacomeli (2007), Casali (1997), Harvey (1993), Boutinet (2002) colaboraram para o 

entendimento do contexto histórico-econômico contemporâneo e sua relação como processo 

educacional. 

 Esse capítulo se estruturou considerando, inicialmente, os projetos como prática 

didática fazendo-se um destaque às três possíveis dimensões para a prática pedagógica: 

Pessoal – ideias, objetivo de vida, de realização, “A dimensão pessoal envolvendo as ideias, 

objetivos de vida, de realização, que conferem ao ser humano a diferença entre ele e seus 

pares e entre ele e os demais seres vivos” (CAVALCANTE, 2009, p. 21); pedagógica, trata da 

opção pelo projeto como instrumento auxiliar no processo de ensino envolvendo as escolhas 

da professora; política, envolvendo as justificativas da ação humana, a tomada de decisão por 

um dado caminho. Foi considerado na dimensão política do trabalho com projetos o motivo 

que conduzem um docente a optar por um dado caminho didático. 

Na seqüência, foram analisadas as características do neoliberalismo buscando 

demonstrar suas implicações no campo educacional e da formação humana, inclusive da 

organização da própria escola, para dar conta da responsabilidade de formar e informar o 

sujeito. 

Propôs-se um destaque ao pensamento de J. Dewey, principal representante das 

ideias educacionais que defendiam uma educação, na qual o homem não seria apenas 

consumidor, mas um produtor de conhecimento, subsidiando o movimento conhecido como 

Escola Nova, da qual sistematizou-se o trabalho com projetos, uma concepção de educação 

que apontava a importância das ideias como instrumentos para a resolução de problemas. A 
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educação deveria ser pragmática, no sentido do conhecimento ser “[...] a operação 

experimental que corresponde à lógica, à experiência reflexiva. A lógica, neste caso, é a 

capacidade da inteligência humana transformada em método, que se forma no e pelo processo 

de indagação, não havendo lógica prévia ao processo de investigação” (TIBALLI, 2003, p. 4). 

Uma educação cujo centro da aprendizagem fosse o aluno e sua capacidade de pensar e cuja 

essência era a realização de tarefas associadas aos conteúdos pautada na idéia de democracia, 

por ser, esta a ordem política que permitiria o melhor desenvolvimento individual para 

decisões coletivas. A escola deveria, então, propor situações nas quais os alunos pudessem 

decidir e agir solidária e cooperativamente, usando procedimentos que levassem ao raciocínio 

e à formulação de conceitos para serem posteriormente confrontados com o conhecimento 

sistematizado.  

Em outro ponto do capitulo, fez-se uma discussão sobre a perspectiva do trabalho 

com projetos à luz de teóricos que têm apresentado conceitos do que vem a ser um projeto e 

sua difusão na atualidade. Nessa discussão aponta-se: Dewey e Kilpatrick (1967), Boutinet 

(2002), Luck (2003) e Machado (2000) como elementos basilares nesta pesquisa. 

 Na continuidade do texto, considerou-se na discussão a constituição do projeto 

como recurso didático utilizado pelo professor/professora em sala de aula, apontando 

elementos que figuram como relevantes no seu planejamento e desenvolvimento. No último 

item do capitulo buscou-se desvelar alguns dos condicionantes da prática pedagógica e sua 

relação com o trabalho com projeto, a partir de alguns olhares lançados sobre o projeto, isto é, 

de algumas leituras possíveis sobre o trabalho. Autores como Hernández (1998), Jolibert 

(1994), Martins (2005), Menezes (2007), Oliveira (2005), foram alguns dos teóricos que 

auxiliaram nesta analise.  

Entre as opções possíveis, atualmente os projetos despontaram como um 

procedimento que se configurou um aliado ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. Vale salientar que a discussão e utilização de projetos têm extrapolado os 

‘muros’ da escola para enveredarem-se nos mais diferentes campos da vida social, econômica 

e política. Alguns teóricos têm afirmado atualmente que se tem vivido a fase da cultura do 

projeto, por estarem sendo compreendidos e utilizados como meio para se atingir sempre o 

êxito em qualquer empreendimento. Todavia, acrescentam que em muitas situações estão 

sendo desvirtuados de seu conceito original (BOUTINET, 2002). 

É fácil perceber que os projetos têm sido utilizados por muitos professores e escolas 

apenas como instrumento metodológico para o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. Porém uma reflexão sobre suas dimensões demonstra que seu alcance 
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ultrapassa os aspectos estritamente didáticos, isto é, os projetos absorvem um caráter teórico, 

que ao se conjugar ao metodológico, formam um corpo de trabalho que pode permear as 

concepções que o professor tem sobre a prática em sala de aula e sua própria formação. 

 

 

2.1 OS PROJETOS COMO PRÁTICA DIDÁTICA 

 

 

Os projetos se tornaram uma possibilidade de trabalho educativo que trouxe/traz 

alterações evidentes na rotina escolar, quanto à organização do tempo e do espaço, nos 

conteúdos disciplinares, na maneira de instrumentalizar o processo de avaliação e, nesse 

percurso, nas concepções dos professores. Têm funcionado como impulsionadores do 

processo de formação docente voluntária, compreendendo a idéia de autoformação4 como um 

processo autônomo, mas não isolado, de formação do professor que necessita de diferentes 

aportes para se desenvolver. Além disso, em sua sistematização garante um número de 

elementos que subsidiam o processo de organização do professor, demonstrando a relevância 

de se considerar o contexto de gênese das iniciativas pedagógicas, como fonte para elaboração 

de novas ações e sua devida compreensão. 

Até mesmo os Parâmetros Curriculares Nacionais5 (BRASIL, 1997) sugerem o 

projeto como técnica de ensino e contemplando também sua sistematização.  Sua divulgação 

acontece de maneira crescente, através da divulgação de experiências de desenvolvimento de 

projetos nos mais variados locais. Algumas dessas experiências, publicadas em livros e 

periódicos, tornaram-se referenciais para a comunidade educacional elaborar seus projetos no 

espaço escolar. 

Como prática pedagógica os projetos comportam em si três dimensões: pessoal, 

pedagógica e política. A dimensão pessoal envolvendo as ideias, objetivos de vida, de 

realização, que conferem ao ser humano a diferença entre ele e seus pares e entre ele e os 

                                                
4  Conferir capitulo quatro: Sobre autoformação. In.  CAVALCANTE, Christianne Medeiros. Ensinando – 
pensando – aprendendo: prática de projetos e autoformação. Dissertação (Mestrado em Educação) – PPGED - 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Rio Grande do Norte, 
Natal, 2002.  
 
5 “Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino 
Fundamental em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 
educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e 
professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menos contato com a 
produção pedagógica atual” (BRASIL, 1997, P. 13) 
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demais seres vivos; a dimensão pedagógica enfatizando a opção pelos projetos como um 

instrumento auxiliar no processo de autoformação docente, por entender ser possível ao 

próprio profissional projetar metas e encaminhar ações que colaborem para o 

desenvolvimento de suas competências e de seus alunos (CAVALCANTE, 2002). 

Sob o prisma da dimensão pedagógica têm-se as escolhas metodológicas do 

professor, tendo em vista propiciar ao aluno o acesso aos saberes disciplinares, numa 

perspectiva que exclui a compreensão dos projetos apenas como técnica. Os projetos são 

procedimentos que organizam as situações de aprendizagem consideram os conhecimentos 

(conteúdos) que serão explorados de forma sistemática, lógica e intencional, compreendendo 

a existência de uma relação entre os sujeitos, os contextos, os objetos, os espaços, os tempos, 

as instituições, as concepções e as políticas que envolvem a prática e as escolhas do professor.  

Essa linha de pensamento complementa-se ainda pela dimensão política 

identificada nos projetos. Uma dimensão que envolve as justificativas das ações humanas. 

Pensar sobre política, discutir política, tentar objetivar o sentido da política dentro da 

educação não se constitui uma discussão fácil, pois “as experiências que tivemos com a 

política em nossa era foram e são tão calamitosas que nos fazem duvidar, sim, desesperar, de 

um sentido da política” (ARENDT, 2007, p. 8).  

Algumas considerações a respeito da idéia de política mereceram ser postas diante 

do desejo de se fazer entender. Partiu-se da compreensão de que a ação política encontra-se 

presente no cotidiano, em todos os momentos, nos âmbitos do público e privado. Faz-se 

política quando se tomam atitudes perante os grupos e as situações de conveniência ou de 

repúdio; fazem parte da ação política atitudes e omissões. 

Apropriando-se de algumas ideias que compõem o pensamento de Hanna Arendt 

(2007, p. 46), tentou-se ilustrar a compreensão que se desejou explicitar: 

 

 

Como o homem não é autárquico, porém depende de outros em sua existência, 
precisa haver um provimento de vida relativo a todos, sem o qual não seria 
possível justamente o convívio. Tarefa e objetivo da política é a garantia da 
vida no sentido mais amplo. 

 

 

Foram considerados na dimensão política do trabalho com projetos os motivos que 

conduziam um professor ou professora a optar por um dado caminho didático.  Além disso, 

que a escola a partir da função que lhe é inerente tem a responsabilidade de organizar 
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situações que possibilitem aos seres humanos o desenvolvimento de suas capacidades. Para 

que possam sobreviver e conviver na/em sociedade, tornou-se importante a aquisição de 

determinados conhecimentos que garantirão consideravelmente sua vida.  

O movimento, por assim dizer, da escola com uma função que se concretiza nas 

ações de seus agentes, que por sua vez são movidos por sentimentos – de repúdio, de 

aceitação, de indiferença e tantos outros – que estruturam suas intenções perante os grupos e 

as situações, revelam a dimensão política da educação. Abarcou-se a perspectiva que as 

escolhas humanas subsistem a partir de motivos que as impulsionam, que as justificam. Seria 

o combustível que move o motor. A liberdade pedagógica posta na lei6 se coloca como um 

elemento que favorece a busca pela garantia do bem-estar do outro, do aluno, possibilitando 

ao profissional escolhas em função da aprendizagem, do desenvolvimento humano. 

O trabalho com projetos envolve muito mais que a simples prática de ensino. 

Envolve uma prática que se transforma em postura, numa maneira de conceber a própria 

prática e os elementos a ela relacionados. Uma postura que considera o que envolve a 

produção e a apropriação do conhecimento pelo sujeito, que envolve dois direcionamentos 

diferentes. Um desses direcionamentos diz respeito aos fins da educação escolar e a outro que 

se refere aos interesses que respaldam toda a especulação e divulgação de um método escolar 

que esteve vinculado a uma concepção política e uma prática econômica vigente em seu 

contexto originário, que privilegiaram grupos sociais em detrimento de outros, uma prática 

que influenciou o pensamento e a reorganização da educação escolar em alguns países, 

inclusive no Brasil.  

A partir do significado do termo projeto - lançar-se à frente - podem-se perceber 

diferentes sentidos para sua compreensão. O projeto pode ser entendido como uma atitude 

pessoal de criar, idealizar sonhos, aspirações de vida e ações em função disso; no sentido 

profissional (didático também), o estabelecimento de estratégias para assegurar os objetivos, 

as metas lançadas. Transposto para a dimensão pedagógica designa a ação do professor e de 

seus alunos que juntos dão significados às aprendizagens que se formam a partir dos objetivos 

traçados sobre os temas/problemas de estudo. 

No entanto, não cabe a ingenuidade de olhar as metodologias, as técnicas 

utilizadas em sala de aula como recursos estritamente didáticos, auxiliares da aprendizagem; a 

própria pedagogia não se atém apenas aos aspectos da forma, dos meios para se dar aulas 

                                                
6 Conferir art. 3º da LDBEN 9.394 de 1996 que garante em seu inciso III o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; 
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(RIOS, 1995). Ela é bem mais abrangente e vai ao encontro de outros conhecimentos para dar 

forma ao estudo e ao trabalho na escola (SAVIANI, 2008). 

Esse foi um dos tantos olhares que se pôde lançar sobre o trabalho com projetos, 

uma forma de atuar, a qual tem por pauta não apenas o aprender a aprender (DEWEY, 1978) 

fazendo, mas o conhecendo, sendo e convivendo. Uma forma de estabelecer relação entre a 

vida na escola e a vida em sociedade, oportunizando a socialização do conhecimento de 

maneira significativa e real para os sujeitos envolvidos. Nessa dimensão compreende-se que a 

ação de sistematizar as situações de ensino, a partir de etapas que constituem o modelo 

projetivo, oferece a possibilidade de desenvolver aprendizagem não apenas no sujeito-aluno, 

mas, sobretudo, no sujeito-professor (CAVALCANTE, 2002). 

Procurando responder a função que historicamente lhe foi atribuída, a escola volta-

se aos aspectos condicionadores e relevantes para a formação humana, vivenciando também 

um estado de conflito que reside na definição de seus objetivos e no atendimento às 

necessidades e interesses dos grupos sociais que mantém vínculo com sua ação. 

Sabe-se que a escola, como local onde se busca a apropriação do conhecimento 

produzido e sistematizado, congrega em seu interior múltiplas e possíveis atividades que se 

devem a heterogeneidade de seus sujeitos e práticas. Paro (1992, p. 39) ao analisar, “o caráter 

político e administrativo das práticas cotidianas na escola pública”, coloca que as “múltiplas 

atividades possíveis no interior da escola” podem ser dispostas em dois grupos definidos de 

atividades-meio e atividades-fim.  

O primeiro grupo, de atividades-meio, abarca aquelas que agem indiretamente no 

processo ensino-aprendizagem – ação da direção escolar, secretaria e serviços gerais e de 

assistência ao educando; o segundo, de atividades-fim, que são as operações realizadas por 

agentes como professores, coordenadores e orientadores, que atuam diretamente com a 

apropriação do saber pelo sujeito.  

Ao grupo de atividades-meio, diferentes instâncias da sociedade, atribuem a 

responsabilidade por uma atuação pouco eficiente, expressa nos índices de 

aprovação/reprovação/evasão entre os alunos da escola pública, dispondo ainda sobre as 

práticas dos professores os malogros dos resultados obtidos.  

Segundo Paro (1992, p. 41)  as“atividades que se realizam no interior das salas de 

aula das escolas públicas se distanciam de um processo de trabalho levado a efeito de acordo 

com princípios administrativos de racionalidade e eficiência”. Tais palavras vêm sugerir que 

os professores não têm feito uso em sua prática pedagógica de instrumentos de trabalho que 

viabilizem os objetivos específicos de determinada área tampouco os de formação. Diz ainda 
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que o “que se observa são os procedimentos mais tradicionais, no velho estilo das preleções e 

memorizações que se sintetizam na malfada educação ‘bancária’ já há décadas denunciada e 

criticada por Paulo Freire” (PARO, 1992, p. 41).  

Torna-se válido salientar que essa situação possui aspectos, como as condições de 

trabalho, o tipo de formação e qualificação e a remuneração dos docentes, entre outros, no 

campo das políticas públicas. Então, como dar conta dos objetivos de formação se seus 

agentes formadores não se conscientizaram na dimensão que Freire (1980) colocou? 

 
 
[...] a conscientização [...] consiste no desenvolvimento crítico da tomada de 
consciência. A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera 
espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica 
na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem 
assume uma posição epistemológica. [...] não pode existir fora da “práxis”, 
ou melhor, sem o ato ação-reflexão. [..] é também consciência histórica: é 
inserção crítica na história, implica que os homens assumam o papel de 
sujeitos que fazem e refazem o mundo. (FREIRE, 1980, p. 26). 

 

 

Esse caminho desemboca na questão da compreensão que se tenha da política 

como forma de posicionamento frente às situações existentes e demonstrações de poder. 

Seguindo essa lógica, a escola como célula da sociedade, vivenciando interesses contrários, 

advindos do antagonismo dos grupos que nela convivem, precisa posicionar-se para dar conta 

da sua finalidade, a universalização do saber. Nesse posicionamento, há de desenvolver 

práticas que favoreçam os sujeitos quanto a sua posição e opção.  

Desse modo, está explícita a existência de uma dimensão que extrapola os limites 

da sala de aula e alcança a estrutura da sociedade, invade a privacidade de todos os usuários 

diretos e indiretos: a dimensão política. Uma dimensão que integra a vida de todo ser humano, 

consciente ou não, de sua existência e da relação que tem com todos os aspectos que lhes 

dizem respeito. Particularmente, houve a preocupação com a análise da dimensão política das 

práticas educativas a partir do conhecimento de algumas das políticas públicas que 

determinam e influenciam a organização da escola pública. 

 Refletir sobre essa realidade tornou-se necessário, pois a escola tem incorporado 

os projetos em seu cotidiano como elemento otimizador da qualidade no ensino. Uma reflexão 

que venha a problematizar a adoção acrítica dos projetos, subsidiando as práticas com um 

conhecimento acurado sobre suas reais possibilidades, questionando inclusive a idéia de 

qualidade. a partir da análise do contexto histórico em que se originaram e se desenvolveram. 
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Dos comentários acima se concluiu que se fazem necessários cuidados e atenção 

na opção e sistematização de projetos, para que sua aplicação no espaço da escola pública 

absorva os reais interesses dos grupos sociais, usuários, aliando suas necessidades de 

existência no mundo concreto às exigências do atual contexto. Diante disso, é possível 

considerar que o pragmatismo defendido pelos ideais educacionais hegemônicos na passagem 

do século XX para o XXI podem promover o desenvolvimento daqueles que integram a 

escola pública, se acontecer a partir de um posicionamento consciente e de uma prática efetiva 

e coerente subsidiado por uma contextualização que se faz necessária e urgente. 

 

 

2.2 O NEOLIBERALISMO E OS ASPECTOS FORMATIVOS 

 

 
Buscar compreender a dimensão que atinge uma prática pedagógica na formação 

de um indivíduo requer estudos e uma reflexão sobre alguns aspectos que envolvem a 

realidade existencial do sujeito formador e daqueles que estão a sua volta. Esse percurso 

implica considerar o contexto histórico e as correntes pedagógicas, buscando entrever as 

relações que se estabelecem entre os componentes das realidades sócio-educativas, 

considerando os aspectos que envolvem o contexto de capitalismo e modernidade. 

No percurso proposto inicialmente, considerou-se a orientação disposta para a 

organização curricular na educação básica, especialmente o ensino fundamental apresentada 

pela atual LDB 9.394/96, que em seu Art. 3º conceitua educação como processo formativo e 

pragmático, vinculando-o ao ambiente escolar, cujos princípios básicos voltam-se à prática 

social e à qualificação para o trabalho.  

Os elementos apresentados são importantes à medida que norteiam a elaboração 

das propostas de ação e a organização do trabalho nas escolas, fundamentando de algum 

modo as decisões teóricas e metodológicas dos professores. Os objetivos e princípios 

definidos pela LDB 9.394/96 permeiam as escolhas didático-pedagógicas que a escola se 

propõe a desenvolver, mesmo que implicitamente. Refletir sobre esses elementos implicou 

considerar as possibilidades reais de incorporação dessas orientações na escola pública, à luz 

também de uma análise do contexto em que são formuladas. O objetivo foi cuidar para que os 

preceitos legais não se tornassem armadilhas ou empecilhos ao desenvolvimento da 
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aprendizagem dos alunos usuários da escola pública identificando ainda os valores, os 

conteúdos, os conceitos, as escolhas teóricas que subjazem ao discurso legal.  

A alusão aos aspectos legais justificou-se por serem eles os determinantes das 

políticas curriculares e de avaliação nacional, as quais implicam em uma organização escolar 

pautada nas competências e que atualmente permeia a formação dos professores. Também 

influenciam a organização escolar, pois o professor/a professora traz consigo os ensinamentos 

adquiridos ao longo dessa formação, que serão a base do conhecimento que será difundido aos 

alunos e alunas e das formas dessa difusão. Segundo Jacomeli (2007, p. 75),  

 

 
Aos professores cabe a contribuição para formar os jovens. É possível então, 
entender por que hoje vemos um cuidado e atenção do Estado com a formação 
dos docentes. As diretrizes de formação de professores trazem seu currículo 
marcado pelo modelo de competências, o qual é responsável pela inversão de 
valores no que se refere aos conhecimentos que devem ser dominados pelo 
professor e pedagogo e, conseqüentemente, veiculados nas escolas e nos 
espaços educativos de forma geral.[...] essa pedagogia oficial [...] não se 
materializou no Brasil a partir de avanços teóricos e práticos do campo da 
educação. Ela chegou até nós por exigência de organismos internacionais, 
como o Banco Mundial e outros. As diretrizes dessa pedagogia visam adequar 
a educação e a escola às transformações no âmbito do trabalho produtivo. 

 
 

Pensar numa pedagogia implicou pensar sobre concepções, formas e meios de 

conduzir o processo de formação permeada pelas influências internas e externas à escola. 

Desde as ideias e práticas dos professores frutos de sua formação, passando pelo processo de 

gestão dos aspectos financeiros, pedagógicos e administrativos, até os processos de 

organização da própria sociedade que atingem a organização do trabalho pedagógico. 

A escola básica pode ter em sua estrutura um conjunto de conhecimentos 

organizados em diferentes perspectivas educacionais que respaldam as opções metodológicas 

que se apresentam como caminhos possíveis ao desenvolvimento dos conteúdos. Há 

necessidade de compreensão dos aspectos que envolvem a prática educativa que se converteu 

numa atividade bastante complexa, ampliando o campo das pesquisas em educação. Essa 

complexidade reside nas diversas dimensões que o trabalho pedagógico assume e neste caso 

particular, o didático. 

Desse modo, buscou-se localizar historicamente o trabalho com projetos propondo 

uma breve reflexão sobre momentos contextuais nos quais a prática do professor/ da 

professora se interpõe. Contextos que implícita ou explicitamente influenciam o 
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desenvolvimento das políticas voltadas à formação da sociedade e especialmente da classe 

trabalhadora, destacando a relevância do papel da escola. Conforme colocou há algum tempo 

Snyders (1981, p. 18), 

 

 

Para o futuro eis-nos constrangidos a olhar os factos frontalmente; o milagre 
que esperaríamos no íntimo do nosso coração: a escola como universo 
preservado, ilhéu de pureza – à porta da qual se deteriam as disparidades e 
as lutas sociais, esse milagre não existe: a escola faz parte do mundo. 

 

 

A reflexão a respeito desses momentos contextuais partiu do presente, o mais 

próximo, marcado pela efervescência da divulgação e desenvolvimento de experiências com 

projetos, caracterizado e influenciado pelos ideais neoliberais. O neoliberalismo configurou-se 

como um projeto de modernização da estrutura do capitalismo existente. Difundido como uma 

reforma promovida por um grupo social dirigente que teve por objetivo adequar toda 

sociedade considerada atrasada ao modelo de outras sociedades consideradas avançadas. 

Como ideologia procurou responder aos problemas atribuídos ao Estado de Bem-estar Social7, 

com a defesa de um Estado Mínimo – para as políticas sociais – e um crescente poder 

concedido ao mercado e sua auto-regulação. 

 

 

O prefixo “neo -” quer indicar um novo florescimento do liberalismo em 
termos mais presentes, potentes, realizadores de um objetivo harmonioso, 
direto, final e espontâneo da própria ordem social. Seria o fim dos conflitos, 
das contradições, da própria luta de classes e da história. O fim da necessidade 
de um mundo novo ou de uma utopia, ou mesmo do próprio socialismo 
(MELO, 2007, p. 191). 

 

 

                                                
7“O Estado de Bem-estar social (Welfare States), ou o Estado assistencial, pode ser definido à primeira análise, 
como o Estado que garante “tipos mínimos de renda, alimentação saúde, habitação, educação assegurados a todo 
o cidadão não como caridade mas como direito político” (H. L. Wilensky, 1975). Como exemplo que se 
aproxima mais desta definição, é costume apresentar a política posta em prática pela Grã-Bretanha, a partir da 2ª 
Guerra Mundial, quando a seguir ao debate aberto pela apresentação do primeiro relatório “Beveridge” (1942), 
forma aprovadas providências no campo da saúde e da instrução, para garantir serviços idênticos a todos os 
cidadãos independentemente de sua renda. Este exemplo leva a vincular o conceito de assistência pública ao 
das sociedades de elevado desenvolvimento industrial e de sistema político de liberal-democrático. Na realidade, 
o que distingue o Estado assistencial de outros tipos de estado não é tanto a intervenção direta das estruturas 
públicas na melhoria de vida da população quanto o fato de que tal ação é reinvindicada pelos cidadãos como um 
direito.” REGONINI, Glória. In BOBBIO, Norberto (et al.) Dicionário de Política. v 1. 4 ed. Brasília : EdUnb, 
1992. p.416. 
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No conjunto de seus postulados coube a idéia que na iniciativa privada residia à 

eficiência, a produtividade, a otimização dos recursos e serviços e assim, o pleno 

desenvolvimento da sociedade capitalista; atribuindo ao estatal, a ineficiência e o desperdício, 

sendo esta esfera responsável pelas mazelas que afligem o mundo moderno. Nessa dimensão, 

foram pensadas e formuladas políticas sociais que se alteraram diante da realidade de cada 

país que se propôs desenvolver os princípios e práticas neoliberais. Concernentes às políticas 

sociais, de saúde, de educação, de previdência social, de habitação e segurança pública, “os 

setores dominantes promovem uma determinada política social em função de seus interesses 

estratégicos, utilizando, para isso, as estruturas políticas sobre as quais exercem hegemonia” 

(BIANCHETTI, 2001, p. 89), adaptando-as às realidades existentes e criando possibilidades 

de consolidação de seu poder. 

A partir da concepção de homem como único responsável pelo seu destino, no 

qual o êxito ou fracasso é individual, a tese neoliberal defende ser preciso garantir a liberdade 

para que cada indivíduo progrida através de seu próprio esforço e condições. Em que pese 

todo o esforço de crítica quanto à condição a-histórica de tal argumento,“ [...] ainda é muito 

forte a inclinação para uma culpabilização restrita do individuo no referente à maneira como 

se dá sua inserção e rejeição no Mundo do Trabalho [...] (CASALI; TEIXEIRA; CORTELLA, 

1997,  p. 60).   

 Predomina no ideário neoliberal a tendência que valoriza a formação humana 

numa dimensão mercadológica – a teoria do capital humano - que reduz a escola a uma 

instituição formadora de recursos humanos para atender a demanda da produção. A educação 

passou a ser vista como um bem que deve proceder a lei da oferta e procura; as escolas devem 

buscar diferenciais de qualidade para atrair e manter uma clientela que arque com os custos 

dos serviços. É a lógica capitalista que tem sua orientação para o crescimento, e 

 

 

Isso implica que o capitalismo tem que preparar o terreno para uma expansão 
do produto e um crescimento em valores reais (e, eventualmente, atingi-los), 
pouco importam as conseqüências sociais, políticas, geopolíticas ou 
ecológicas. Na medida em que a virtude vem da necessidade, um dos pilares 
básicos da ideologia capitalista é que o crescimento é tanto inevitável como 
bom. A crise é definida, em conseqüência, como falta de crescimento 
(HARVEY, 1993, p. 166) . 

 

 

A pauta neoliberal centra-se na idéia de que o poder público deve intervir menos 

na educação, isto é, a responsabilidade pela formação do ser humano cabe a sociedade civil, a 
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comunidade e a família. Apenas aqueles mais necessitados deveriam receber subsídios para 

tal intento. 

Segundo Marrach (2002)8, o discurso neoliberal reconhece a relevância da 

educação, sua contribuição para a efetivação de seu ideário e desenvolvimento e lhe atribui 

três objetivos básicos: 

 

 
1. Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e a pesquisa 

acadêmica ao imperativo do mercado ou às necessidades da livre 
iniciativa. 

2.  Tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios doutrinários 
[...] e a adequação da escola à ideologia dominante. 

3. Fazer da escola um mercado para os produtos da indústria cultural e da 
informática, o que, aliás, é coerente com a idéia de fazer a escola 
funcionar de forma semelhante ao mercado. 

 

Objetivos que sugerem o caminho a ser seguido na definição das políticas para a 

educação no Brasil, demonstrou que  

 

 
a novidade [...] do projeto neoliberal para a educação não é só a 
privatização. O aspecto central é a adequação da escola e da universidade 
pública e privada aos mecanismos de mercado, de modo que a escola 
funcione à semelhança do mercado (MARRACH, 2002, p. 3). 

 

 

Diante disso, os agentes das políticas educacionais têm direcionado suas intenções 

e ações para com a formação humana social e profissional, procurando dar conta de tal 

realidade através de um planejamento educacional vinculado ao modelo de ciência dominado 

pelo paradigma positivista9. Pensar sobre esse paradigma significa pensar em quais relações 

ele mantêm com o planejamento educacional no contexto do neoliberalismo e de 

globalização. A referência se faz presente pela consciência e pelo fato de ser esta 

                                                
8  Conforme a NBR 6023:2002, item 8.7.5 informa-se que esta obra possui paginação irregular. 
9 . “O positivismo responde a um conjunto de preceitos de como se deve desenvolver um trabalho cientifico [...] 
baseia-se na busca de padrões de regularidade e resultados reproduzíveis e universalizáveis.” (GENTILLI, 1995, 
p. 121). Preceitos que se opõem à perspectiva interdisciplinar do trabalho, que desconsidera o fato de que a 
realidade não é dotada de estabilidade e na qual a subjetividade interfere no modo de conceber e de viver do ser 
humano. 
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compreensão e lógica que permeiam as intenções e ações dos órgãos que financiam as 

políticas educacionais hoje no Brasil10.  

Nas últimas décadas, a educação pública brasileira, à vista de outros países na 

América Latina, vem sofrendo profundas modificações em sua estrutura de atendimento a 

setores da sociedade. Modificações decorrentes das exigências postas principalmente pelo 

Banco Mundial, em sua política de ajuste estrutural de caráter neoliberal para os países 

denominados em desenvolvimento. Um organismo que se tornou a principal agência 

“internacional de financiamento, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, com 

poder político para captar e monitorar os recursos externos e discriminar os merecedores de 

crédito” (SILVA, 2002, p. 53). 

No período compreendido entre 1980 e 1995, o Banco Mundial assumiu a 

responsabilidade de assegurar aos investidores internacionais o pagamento das dívidas 

adquiridas pelos países considerados em desenvolvimento. Mediante condições estabelecidas 

e acordadas passou a eleger aqueles que teriam mais possibilidades de receber novos 

empréstimos. Esse poder concretizou-se na capacidade de intervenção nas políticas internas 

de cada país, posição que demonstra “sem seu aval e do FMI, todas as fontes de crédito 

internacional são fechadas, o que torna difícil à resistência de governos eventualmente 

insatisfeitos com a nova ordem” (SOARES, 2000, p.21). 

Com essas ações, o Banco Mundial passou a participar do conjunto de reformas 

implementadas na estrutura de cada país, considerando positivas e necessárias ações como 

privatização, redução de gastos públicos, liberalização financeira, minimização do poder 

estatal entre outras. Sua política de intervenção deveu-se em maior escala a “sagacidade de 

manipular os benefícios retirados das políticas sociais” (SOARES, 2000, p.21). 

O Banco Mundial concebe a educação como investimento que, oportuniza tanto o 

acesso ao conhecimento, quanto à qualificação de recursos humanos aptos a contribuírem para 

o alívio da pobreza e para o crescimento da produtividade econômica11. A educação tornou-se 

o meio pelo qual as pessoas poderiam adquirir conhecimentos, atitudes, hábitos e habilidades 

                                                
10 Sabe-se que entre os financiadores da educação brasileira, encontra-se e destaca-se o Banco Mundial, uma 
agência de empréstimos que desde 1962, quando foi criado, tem como objetivo promover o crescimento 
econômico investindo no capital. Para isso toma para si a iniciativa de estimular empréstimos, mediante contato 
direto com os alvos de interesse. Financia desde a construção de escolas a pesquisas sobre problemas que 
atingem o sistema educacional.   
 
11 A partir de 1968, na gestão de Robert MacNamara, a redução da pobreza passou a figurar como objetivo 
fundamental e necessário à garantia do crescimento econômico (Silva, 2002). 
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necessárias à participação na vida social, econômica e política de seu país e a atingir os bens 

materiais necessários a sua sobrevivência. (TOMMASI, 2000). 

Tal forma de conceber a educação destaca a formação numa perspectiva bastante 

pragmática, na qual o conhecimento precisa ser adquirido através de mecanismos que 

possibilitem sua (re) organização constante, sua aplicação imediata se utilizando dos recursos 

tecnológicos de propagação e acessibilidade de informações. Estas condições teriam sido 

proporcionadas pelo desenvolvimento de áreas como a microeletrônica, a cibernética, a 

informática e a robótica, frutos do que tem sido denominada de terceira revolução industrial. 

 Essa ‘revolução’ comportou uma reorganização do processo produtivo, que por 

sua vez gerou a reorganização do processo de trabalho (SCHAFF, 1995), exigindo habilidades 

dos trabalhadores, numa situação que exigiu um tipo de qualificação que pudesse superar as 

formas consideradas ‘tradicionais’ de qualificação profissional (CASALI; TEIXEIRA; 

CORTELLA, 1997). Assim, como afirmou Schaff, (1995, p. 27), 

 

 
  [...] a automação e a robotização (no pressuposto de um aumento da 
energia utilizada pela produção em conseqüência da descoberta de novas 
fontes energéticas) provocarão um grande incremento na produtividade e 
da riqueza social; por outro lado, os mesmos processos reduzirão, às vezes 
de forma espetacular a demanda de trabalho humano.          

 

  

 Outro aspecto dessa ‘revolução’ diz respeito à circulação de informações, 

mediante o crescimento das telecomunicações, que possibilitou o desenvolvimento da idéia de 

que a sociedade seria uma grande aldeia global. Nesta aldeia as distâncias encurtaram devido 

à capacidade de multiplicação de meios de acesso às informações e a própria linguagem 

comunicacional se alterou com a introdução de termos que expressam as novas possibilidades 

da informação (LIBANEO, 2006). 

Deve-se entender que o processo de globalização também se relacionou com a 

reestruturação da própria economia que atingiu a sociedade capitalista em nível planetário e 

provocou uma reorganização na divisão do trabalho. Conforme se expandiu, buscou uma 

readequação em termos de integração das diversas instâncias sociais: países, estados, 

municípios. Tudo isso com base nas mudanças acontecidas tanto nas áreas da informática 

quanto da comunicação, que criaram espaços para aceleração da produtividade no trabalho. 

Refletir e sistematizar o processo de qualificação dos trabalhadores tornou-se uma 

tarefa necessária diante dessa realidade. Uma tarefa que exige conhecimentos múltiplos 
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permeados pelo desenvolvimento de múltiplas habilidades e competências, pois “a nova 

economia reclama trabalhadores com grande capacidade de aprender a aprender capazes de 

trabalhar em equipe, não só de maneira disciplinada, mas criativa” (GENTILLI, 1995, p. 120). 

Nesse sentido, segundo Jacomeli,  

 

 
O trabalhador competente ou flexível é aquele que desenvolve atitudes 
voltadas para a resolução de problemas, que se adapta a qualquer situação 
no ambiente de trabalho, sabendo trabalhar em equipe. A escola, em 
qualquer momento da vida do indivíduo, deve prepará-lo para a aquisição 
de competências básicas, como essas que foram citadas. (JACOMELI, 
2007, p. 69). 

 

 

Outras ideias e expressões como qualidade total, competitividade, eficácia, 

produtividade, descentralização se destacaram no cenário educacional brasileiro com uma 

força superada apenas pela pouca compreensão de sua presença entre os educadores, 

principalmente, na educação básica. Contidos no discurso neoliberal esses termos tem se 

convertido em ações a partir das exigências postas pelos organismos internacionais de 

financiamento como garantia de empréstimos aos estados nacionais, considerados em 

desenvolvimento.  

Além disso, nos últimos anos, inúmeras aquisições têm chegado ao âmbito escolar 

na forma de programas e projetos de diferentes naturezas. São exemplos: a autonomia, a 

gestão democrática, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE), a formação em serviço. O que significa tudo isso? Por que tantas propostas de 

mudanças? Rever o contexto de formação do neoliberalismo se fez urgente na dimensão de 

compreender seus desdobramentos, dos quais estas aquisições fazem parte.  

A partir da Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), o Banco 

Mundial propôs para a universalização da educação, nos países em desenvolvimento, um 

conjunto de políticas para o atendimento às necessidades básicas de aprendizagem. Recaiu 

sobre as metodologias de ensino em sala de aula parte da responsabilidade pelo 

desenvolvimento do trabalho educativo de qualidade. Porém, destacaram-se ainda exigências, 

como 

 

 
[...] o aumento de tempo escolar, a ampliação da duração do ciclo  escolar, o 
aumento da capacidade de aprendizagens dos alunos, o apoio à educação 
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pré-escolar, a melhoria do ambiente em sala de aula [...] a melhoria da 
capacitação dos docentes, a maior capacitação em habilidades pedagógicas 
e incrementos para ensinar [...] (SILVA, 2002, p.83).  

 

 

Dentro desse contexto, interpuseram-se as políticas da década de 1990, que no 

Brasil priorizaram o Ensino Fundamental, tornando-o obrigatório sob a responsabilidade do 

Estado. 

 
 

Essas políticas deliberadas e sistematizadas têm o propósito aparente de 
encaminhar o ajuste estrutural e as reformas institucionais dos países 
subdesenvolvidos, colocando-os em condições de participar do circuito 
modernizador vigente, mas dilaceram de forma irreparável a organização 
social dessas sociedades, particularmente das instituições educacionais 
(SILVA, 2002, p. 81). 

 

 

A prioridade incluiu a redistribuição e canalização de recursos financeiros para a 

educação fundamental e outras estratégias para melhorar a eficácia do trabalho educativo 

como a criação de programas de formação de professores em serviço, construção de mais 

escolas, currículo direcionado e centralizado (PCNs), emprego de novas tecnologias, 

descentralização de competências e responsabilidades. 

Diante desses fatos, tornou-se inegável a necessidade de se repensar a formação de 

professores tanto ao nível da qualificação – no seu currículo – quanto na sua organização 

sindical, pois a discussão sobre a função social da escola está longe de terminar. As mudanças 

alardeadas e idealizadas por educadores nos mais variados espaços, dependem do tipo de 

conhecimento e do grau de compreensão que se tenha dele; elementos que podem se converter 

em força de pressão para efetivar reais mudanças no ensino público e na própria organização 

da sociedade. 

 Alegar que existe uma dicotomia entre a dimensão técnica e a política da 

formação de professor é desconsiderar que a escolha da profissão está intimamente vinculada 

às exigências postas e que dizem respeito ao perfil de profissional que o mercado necessita 

para dar conta de seu crescimento econômico. Segundo Libâneo (2006, p. 37), as reformas 

educacionais propostas ao longo dos últimos anos possuem um consenso “na proposição que a 

formação geral de qualidade dos alunos depende de uma formação de qualidade dos 

professores”. Na reestruturação educativa de diferentes países os professores são apontados 

como os agentes que podem transformar a escola, o que exige uma formação que os prepare 
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para essa responsabilidade. “Há, portanto, um papel insubstituível da educação e das escolas 

de prover as condições intelectuais de avaliação crítica das condições de produção e da 

difusão do saber científico e da informação” (LIBÂNEO, 2001, p. 37). 

Por ser uma instituição que congrega em si diferentes grupos sociais, a escola 

também absorve interesses antagônicos, numa realidade que gera situações complexas e 

conflituosas, para as quais seus agentes precisam encontrar soluções que viabilizem o trabalho 

a ser desenvolvido. Nessa dimensão, as palavras de Bourdieu-Passeron (apud SNYDERS, 

1981, p. 22) ilustram a realidade acima descrita: “a organização e o funcionamento do sistema 

escolar retraduzem continuamente e segundo códigos múltiplos as desigualdades de nível 

social por desigualdades de nível escolar”. 

A escola tornou-se alvo de especulações e políticas voltadas à formação e 

qualificação destes indivíduos, tendo entre seus objetivos o atendimento das necessidades 

percebidas e exigidas pelo mundo do trabalho. Considera-se um percurso marcado por 

mudanças constantes na forma de conceber os elementos, os sujeitos, os conteúdos e as 

práticas e que implicam na formação do indivíduo dentro do contexto sócio-histórico em que 

está inserido.  

Embora a função da educação, e conseqüentemente, da escola deva visar à 

formação integral do ser humano, o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades, a 

preparação do sujeito para o mercado de trabalho interpõe-se como um fato inegável. A escola 

é instituição social que faz parte de uma estrutura maior, a sociedade organizada segundo um 

modelo econômico, que pauta também a organização política.  

Na perspectiva de ser a responsável pela formação e informação do sujeito, à 

escola, particularmente a pública, cabe a organização de um plano de trabalho que busque 

realizar tal intento, compreendendo sua posição na sociedade e elegendo uma postura frente 

aos interesses e necessidades de seus usuários. Desse modo, abrangendo tanto os objetivos, os 

conteúdos e as metodologias implementadas para alcançar os fins a que se propõe, precisa 

estabelecer relações entre os aspectos didáticos, pedagógicos, sociais e políticos, presentes em 

suas intenções e ações. 

E nessa passagem de século, o trabalho com projetos tornou-se uma presença nas 

discussões educacionais, tanto ao nível da formação de professores quanto na formação dos 

alunos do Ensino Fundamental e, por que não dizer, de todos os níveis de escolarização e 

entre os diferentes setores da sociedade que os têm utilizado com os mais variados fins e 

temáticas.  
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Apesar dos projetos não se constituirem um tema inédito no meio educacional, 

absorveram essa característica e sua divulgação como uma alternativa para o ensino tem 

enfatizado os aspectos técnicos e didáticos que compõem sua estrutura e utilização em sala de 

aula. Em consulta aos referenciais encontrados sob a forma de artigos publicados ora em 

periódicos de circulação nacional ou mesmo pela rede mundial de computadores – internet - o 

tema demonstrou a fragilidade e a superficialidade com o qual vem sendo tratado o tema, cuja 

utilização indiscriminada não tem abarcado uma reflexão sobre outras possíveis e existentes 

dimensões que o envolvem. 

A realidade também tem mostrado que o ensino público tem sido marcado pelo 

hábito da mudança, que implica em (re) orientações e ações sob a égide do discurso da 

qualidade, o que tem se constituído, muitas vezes, em entraves ao trabalho escolar (SAVIANI, 

2008). Nesse contexto, inserem-se os projetos ainda compreendidos como uma alternativa 

metodológica, que assegura ao aluno a aprendizagem dos conteúdos disciplinares, de maneira 

integrada às suas experiências pessoais.  

Tal compreensão tem como eixo norteador a idéia do aprender a aprender; uma 

forma de fazer com que o aluno torne-se capaz de instrumentalizar sua própria aprendizagem 

através do domínio das técnicas de coleta, seleção e organização de informações de maneira 

autônoma e sua integração ao meio social do qual faz parte, tudo de modo ativo. Não se pode 

negar a validade de tais intenções e as contribuições que esta prática pode oferecer aos 

sujeitos envolvidos, como também a existência de outros aspectos e conhecimentos que a 

envolvem.  

Conhecimentos que se relacionam a contextualização histórica que envolvem a 

formulação dos projetos direcionados ao trabalho escolar e de aspectos que sugerem sua 

abordagem em sala de aula. Assim, parte-se da compreensão de que o projeto foi um recurso 

didático vinculado sistematicamente ao Movimento pedagógico da Escola Nova, que em 

linhas gerais sofreu algumas influências dos ideais liberais na constituição de sua concepção 

de educação.  

Diante dessa realidade, tornou-se importante compreender o que foi/é o 

liberalismo e sua relação com as questões políticas, sociais e econômicas dos séculos 

posteriores ao movimento revolucionário burguês, que culminou com a Revolução Francesa e 

a ascensão burguesa ao poder. Isso tornou relevante a reflexão sobre as influências concretas 

das políticas advindas de tal classe, seus interesses e ideais, principalmente no setor 

educacional.  

No decurso deste trabalho não se buscou definir o liberalismo, pois  
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[...] é muito difícil caracterizar, sinteticamente o liberalismo, já que ele, ao 
longo de seu próprio caminho histórico, tem passado por metamorfoses, não 
desempenha sempre o mesmo papel e seus conteúdos e significados se 
alteram, principalmente nos diferentes processos de penetração do 
capitalismo nas várias formações sociais. (JACOMELI, 2007, p. 160), 

 

 

Porém, “[...] surgiu como expressão histórica da sociedade capitalista e se impôs 

enquanto visão de mundo burguesa” (JACOMELI, 2007, p. 160). O liberalismo se interpôs 

como ideologia a partir do momento em que a burguesia consegue torná-lo uma concepção 

hegemônica ao incorporar em seu discurso as reivindicações das classes populares que viam 

na educação um meio de atingir o ‘status’ social a partir da aquisição do estilo de vida 

pequeno-burguês: “A educação cumpriria, então, como papel de oferecer a tão propalada 

mobilidade entre as classes, que os liberais defendiam e ainda defendem” (JACOMELI, 2007, 

p. 163). 

Ainda segundo Jacomeli (2007), ao longo de sua existência o liberalismo viveu um 

processo de rearticulação decorrente de diferentes crises que atingem a organização do 

capital, que ocorreu em três períodos. O primeiro, denominado de liberalismo clássico, 

defendeu o direito à propriedade e à segurança pelo Estado – séc XVII/XVIII. O segundo, o 

liberalismo de transição – séculos XIX e início do século XX – marcado pelo surgimento da 

classe proletária, partidos políticos, ampliação de direitos, legislação trabalhista, pensamento 

socialista. Surgimento ainda do modelo liberal de democracia – uma democracia que defende 

o homem como consumidor que deve satisfazer suas necessidades. Na terceira fase da 

rearticulação, o liberalismo, identificado como multifacetado ou como hoje é conhecido – 

neoliberalismo – é que precisará de um consenso para sobreviver. Nele se verá a passagem da 

lógica do Estado forte para a lógica da sociedade civil, do mercado forte. Um Estado que 

regula alguns aspectos da organização social. É uma tentativa de padronizar o mundo 

econômica e culturalmente, desprezando qualquer outra forma possível de organização social 

ou de transformação. 

 Na reorganização de uma sociedade pautada nesses aspectos, a escola foi 

compreendida como elemento de salvação da sociedade, pois através dela se poderia inculcar 

valores como instrumentos facilitadores da homogeneidade do capitalismo e do controle 

ideológico da formação dos homens e mulheres.  
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Através da escola se poderia difundir um discurso pautado na idéia da liberdade de 

agir, de consumir, de comercializar; uma perspectiva que encobre as diferenças reais entre os 

grupos sociais, que não estão apenas na cultura, como é enfatizado, mas na riqueza, no poder 

e no conhecimento. O discurso neoliberal coloca a escola como o meio para garantir a 

empregabilidade, alimentando a idéia da ascensão social via o conhecimento escolarizado e o 

desenvolvimento das próprias capacidades. (SAVIANI, 2008) 

No contexto do liberalismo de transição se difundiram as ideias de educação de 

John Dewey, filósofo norte-americano que defendeu uma educação na qual o homem não 

seria apenas consumidor, mas dotado de capacidades que precisariam e poderiam ser 

desenvolvidas para que também se tornasse um produtor de conhecimento. Para ele, as ideias 

só seriam importantes se servissem de instrumentos para a resolução de problemas, ou seja, a 

educação deveria ser pragmática, no sentido de real, concreta. Uma educação cujo centro da 

aprendizagem fosse o aluno e sua capacidade de pensar a essência sendo  a realização de 

tarefas associadas aos conteúdos. 

Dewey explorou e defendeu uma educação pautada na idéia de democracia, por ser 

esta a ordem política que permitiria o melhor desenvolvimento individual para decisões 

coletivas. A escola deveria propor situações nas quais os alunos pudessem decidir e agir 

solidária e cooperativamente, usando procedimentos que levassem ao raciocínio e à 

formulação de conceitos para serem posteriormente confrontados com o conhecimento 

sistematizado. A escola seria uma reprodução da sociedade - uma miniatura que deveria 

mostrar o mundo de forma simplificada e organizada, ensinando à criança a viver no mundo 

sem conflitos. Foram esses pensamentos que pautaram a nova concepção de ensino e de 

escola, a qual foi denominada genericamente de Escola Nova, sistematizadora do Método de 

Projetos.  

 

 

2.3 ESCOLA NOVA: UMA ESCOLA SEMPRE NOVA? 
 

 

A Escola Nova configurou-se num paradigma que se vinculou às mudanças sociais 

que vinham se processaram no final do século XIX para o inicio do século XX e repensou à 

luz de seu tempo a organização educacional, principalmente as formas tradicionais de ensinar. 

“Por educação nova entendemos a corrente que trata de mudar o rumo da educação 
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tradicional, intelectualista e livresca, dando-lhe sentido vivo e ativo” (LUZURIAGA, 1967, p. 

227). 

Todavia, não se pode interpretar a Escola Nova como um movimento absoluto de 

renovação educacional, definindo-o como marco por excelência das novas ideias e práticas 

pedagógicas. É preciso buscar o sentido de inovação que permeia toda revolução referente às 

mudanças conceituais sobre a criança e seu processo de aprendizagem. Embora tenham 

eclodido entre os séculos XIX e XX, os ideais da Escola Nova tiveram como fonte inspiradora 

as obras de pensadores em períodos bem anteriores, como Jean-Jacques Rosseau (1712-1778); 

Johann H. Pestalozzi (1746-1827), Friedrich W. August Fröbel (1782-1852) e Johann 

Friedrich Herbart (1776-1841) entre outros, que a seu modo trouxeram significativas 

contribuições12 ao pensamento pedagógico inovador que aos poucos se denominou de Escola 

Nova.  

A partir da leitura de Larroyo (1970), foi possível identificar algumas informações 

que auxiliaram a compreensão da idéia de inovação e renovação que pautaram a 

sistematização do projeto como método ativo no contexto de sua existência, relacionados à 

denominada Pedagogia da Ação. Essa concepção pedagógica possuía como princípios à auto-

atividade fundamentando-se na idéia que o processo educativo residia em uma atividade que 

ia de ‘dentro para fora’ do indivíduo; o pedocentrismo, que preconizou o princípio de que a 

tarefa do aprendizado deveria partir da criança; a autoformação, que entendia ser o 

conhecimento uma conquista pessoal; a atividade variada partindo da compreensão que as 

tarefas escolares deveriam estender-se a outras manifestações da vida infantil como os 

trabalhos manuais, jogos, excursões etc., conduzindo a uma atividade espontânea da criança e 

que a atividade pedagógica era uma atividade funcional.  

 
 

Traço comum da Pedagogia contemporânea é essa concepção do homem 
como uma energia ativa e criadora. Deste ponto de vista a Pedagogia no 
século XX é Pedagogia da Ação. Porém, costuma-se reservar o nome de 
Pedagogia ativista para aquelas orientações que se ocuparam 

                                                
12 Pode-se considerar como significativas contribuições a formação do pensamento pedagógico renovador, 
algumas ideias de Jan Amos Komensky (1592-1670), que defendia o uso de métodos pedagógicos para o ensino 
de crianças; para Friedrich W. August Fröbel (1782-1852). O ensino precisa respeitar a identidade da criança em 
termos de seu desenvolvimento genético. Enfatizou as atividades lúdicas e o brinquedo organizado a partir dos 
interesses das crianças. Uma de suas ideias foi que o ser humano é dinâmico e produtivo e não apenas receptivo. 
Johann H. Pestalozzi (1746-1827) trouxe a perspectiva de trabalho que se inicia pelo mais simples ao mais 
complexo, numa evidente preocupação com a aprendizagem das crianças. E Herbart (1776-1841), que ao tratar a 
pedagogia como ciência organizada e sistemática, trabalhou com a perspectiva que o pensamento pedagógico se 
vincula às teorias de aprendizagem e a psicologia do desenvolvimento.  
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particularmente com estes princípios, ou deles derivaram conseqüências 
afortunadas na organização e prática de ensino. (LARROYO, 1970, p.766) 

 

 

Essas ideias dão o suporte teórico às perspectivas de trabalho das escolas novas, no 

entanto suas bases ganham status a partir de 1919 com uma reunião convocada pelo Bureau 

International des Écoles Nouvelles.  Com base ainda em Larroyo, foi possível organizar um 

quadro no qual se pode apresentar essas bases, passando pela estrutura organizacional física, 

pedagógica e didática. 

 

Organização geral Formação intelectual 

 

 São laboratórios de pedagogia 

prática; 

 Internatos familiares; 

 Estabelecem-se no campo; 

 Aplica-se o sistema chamado de 

boarding-house;13 

 Adota-se a co-educação entre os 

sexos; 

 Obrigatoriedade dos trabalhos 

manuais – carpintaria, práticas 

agrícolas e avícolas; 

 Trabalhos livres; 

 Ginásticas, jogos e desportos; 

 Excursões. 

 

Rejeição a escola memorística; 

Uso do método científico na 

aprendizagem: observação, 

hipótese, comprovação e lei; 

Valoriza-se a vocação do aluno; 

Ensino ativo e objetivo a partir do 

interesse da criança; 

Importância do desenho infantil; 

Ensino individualizado; 

Socialização de todas as atividades; 

Poucas matérias por mês; 

 

Quadro 1 - representativo das bases das Escolas Novas 
Fonte: LARROYO, Francisco. História Geral da Pedagogia, 1970. 

 

As escolas novas foram consideradas instituições de caráter educativo que ao final 

do séc XIX acompanharam a “doutrina pedagógica revolucionária” que se posicionava contra 

as abordagens tradicionais de ensino. Foram instituições práticas, isto é, não se preocuparam 

apenas com as ideias, mas com a forma, os meios de concretamente viver tais ideias. Na 

                                                
13 A expressão em português quer dizer PENSÃO. 
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tentativa e intenção de superar a escola memorística e livresca, numa reação contra os 

sistemas educativos vigentes, organizam-se a partir de duas óticas ou ‘frentes’. Uma de 

caráter docente que se constituir nas próprias ESCOLAS NOVAS, cuja ocupação foi 

encontrar maneiras de reformar a prática dos professores e a outra, as associações “formadas 

por profissionais da Pedagogia, cujos propósitos reformadores se realizam através de 

assembléias de educação [...], publicações periódicas, intercâmbio de professôres” 

(LARROYO, 1970, p. 755).  

Porém, tornou-se importante destacar que, embora nesse trabalho de pesquisa haja 

uma ênfase sobre a escola americana pelo mérito de influenciar a escola brasileira e de partir 

dela a sistematização do método de projetos como consta na literatura encontrada, coube aqui 

acrescentar uma observação julgada relevante: “Não são estas primeiras instituições docentes 

criadas com o propósito de transformar a educação. Antes delas existiram muitas escolas que 

merecem o nome de “novas” com referência à sua época” (LARROYO, 1970, p. 756). As 

escolas de origem americana, segundo ainda Larroyo (1970), ficaram na dependência das 

universidades, possuindo um caráter de laboratórios de experimentação pedagógica. Nesse 

contexto é que se terá a fundação de uma escola elementar criada por John Dewey e alguns 

colaboradores, cujas experiências resultaram em alguns pressupostos.  

 

 

Ficou demonstrado como é preciso vincular a escola ao lar e à comunidade, 
como as chamadas disciplinas informativas (história, geografia, civismo...) 
podem e devem ser combinadas com a experiência e as ocupações dos 
alunos; como enfim, é possível efetuar o ensino individualizado. 
(LARROYO, 1970, p. 760). 

 

 

Nessa experiência também as atividades manuais práticas, as oficinas de trabalho 

culinários, têxteis etc. foram extremamente valorizadas. Também foram observados e 

estudados as aquisições e interesses das crianças que contribuíram para o desenvolvimento da 

pedagogia e da psicologia. Desses estudos foram propostas modificações na organização das 

classes onde as crianças foram agrupadas por níveis de interesses reais, tipos psicológicos e os 

professores adquirem a função de promotor do processo educativo. 

  O nome Escola Nova, segundo Lourenço Filho (1967, p. 17), foi adotado 

inicialmente por alguns educadores “para caracterização do trabalho em estabelecimentos que 

dirigiam e, logo também, por agremiações criadas para permuta de informações e propagação 

dos ideais de reforma escolar”. Com o tempo passou a designar as “reuniões nacionais e 
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internacionais, bem como a figurar no titulo de revistas e séries de publicações consagradas ao 

assunto” (LOURENÇO FILHO, 1967, p. 17). Em resumo, a denominação Escola Nova 

ganhou representatividade quando ligada “ao de um novo tratamento dos problemas da 

educação, em geral” (LOURENÇO FILHO, 1967, p. 17). 

O termo ESCOLA NOVA não representou um único tipo de escola, mas um 

conjunto de ideias que se propunham a rever as formas tradicionais de ensino; ideias que 

consideraram as mudanças sociais que estavam a ocorrer entre o final do século XIX e inicio 

do século XX, bem como os avanços nos conhecimentos da Biologia e da Psicologia. 

Conforme Lourenço Filho (1967, p. 19), “[...] à medida que os conhecimentos biológicos e 

psicológicos se aperfeiçoavam, percebia-se que todos os aspectos da formação humana não 

eram independentes das influências da organização da vida social”. Compreendia-se que o 

desenvolvimento das crianças estava diretamente vinculado a condições objetivas (nutrição, 

habitação) de vida que dependiam das condições econômicas de suas famílias. Além de 

condições subjetivas (aspectos emocionais, a formação da personalidade) e que ambos não se 

fragmentavam. 

Afirmou ainda esse autor que as primeiras organizações escolares haviam sido 

criadas dentro de uma sociedade, cuja estrutura social era simples, não exigindo muita 

qualificação de seus profissionais. A preparação para o trabalho acontecia nos meios familiar, 

religioso ou comunitário. Não havia a necessidade de uma escola para esse tipo de educação. 

Nesse contexto, “as atividades profissionais, a que a maior parte da população se destinava 

não exigiam aprendizagem escolar” (LOURENÇO FILHO, 1967, p. 19). A partir de um 

processo de mudanças nas estruturas econômicas e políticas surge a necessidade de aquisição 

de um conhecimento mais sistematizado em virtude da reorganização das formas de trabalho. 

As mudanças estavam relacionadas às concepções de organização do Estado e de 

suas responsabilidades sociais, políticas e econômicas. Concepções pautadas nos ideais 

liberais de defesa da liberdade e da igualdade para todos os homens, como caminho à 

democracia. Ideais descendentes da Revolução Francesa, que marcou a ascensão dos 

burgueses à condição de destaque na organização econômica e política da sociedade e que 

legitimava perante a sociedade esta ascensão. Marcou esse período também o 

desenvolvimento tecnológico, responsável pela reorganização do trabalho humano, 

aumentando a demanda por trabalhadores com condições de desempenhar novas funções em 

virtude do uso das máquinas. 

A nova ‘classe’ que surgiu se organizou defendendo a ‘liberdade’ para a formação 

do individuo, a educação para todos, numa perspectiva de construção de uma nova sociedade, 
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adaptada aos processos de organização do modo de produção capitalista. Essa posição exigia 

uma mudança na forma de condução do processo educativo que considerasse o movimento 

evolutivo da própria sociedade. “Nossos tempos estão mudando e, sob certos aspectos, ao 

menos, como jamais mudaram. Essa mudança apresenta exigências novas à educação. E a 

educação precisa mudar muito para atender à nova ordem de coisas” (KILPATRICK, 1967, p. 

14). 

Considera-se no percurso dessa discussão, o fato de que o movimento de 

rearticulação do liberalismo absorveu e difundiu um discurso salvacionista da estrutura social 

vigente. Seria através da escola que tal processo se daria, pela qual seriam inculcados os 

valores que garantiriam a homogeneidade do capitalismo; a escola se tornaria um meio para o 

controle ideológico de um grupo que deveria ser submetido a interesses poucos coletivos.  

No entanto, o crescimento produtivo, que marcou o apogeu do liberalismo, não só 

não mudou as condições de vida da população como ainda desencadeou o processo de crises 

econômicas e sociais. Conjugado a esse fato, esteve a necessidade crescente da burguesia 

capitalista em encontrar novos mercados que absorvessem a superprodução. Tais situações 

contribuíram e encaminharam o mundo à formação de grandes monopólios econômicos que 

abalaram as bases liberais e culminaram com os dois últimos conflitos mundiais. 

Sabe-se que o liberalismo sempre atuou com uma retórica da universalidade 

incorporada por todos os segmentos da sociedade. No tocante a organização escolar, isso se 

evidenciará logo após a 1ª Guerra Mundial e a crise de 1929, momentos marcados pelo 

discurso da reconstrução social, através das análises sobre a educação realizadas por John 

Dewey. 

Suas ideias defendiam uma escola que tivesse a oportunidade e o dever de corrigir 

as injustiças sociais. Nessa perspectiva, a escola deveria projetar em seu espaço o modelo de 

sociedade que se queria realizar. Era a escola como um instrumento de reprodução e reforço a 

uma forma única de vida. As ideias estavam centradas no ideal de democracia, de integração 

do indivíduo à sociedade, acontecendo de forma harmoniosa e tolerante; defendendo o 

desenvolvimento das potencialidades individuais da criança - agora centro de toda a ação 

educativa – na intenção de se formar um ser humano capaz de se integrar no seu grupo social. 

Para Dewey (1978), a escola que existia não atendia as exigências que se 

colocavam pela realidade vigente. A escola era o centro da educação e deveria preparar os 

alunos para resolverem problemas de forma autônoma. Era necessário modificar as estruturas 

educacionais, porque o avanço científico proporcionou o desenvolvimento das indústrias, 

alterando o ritmo e os tipos de trabalho. Com a implantação das indústrias nos centros 
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urbanos houve, em conseqüência, o crescimento da população residente. Cresceu também o 

número de trabalhadores e as exigências de formação profissional; ocorreram mudanças na 

organização da vida familiar. Foi um processo de mudança: na política, na economia, na 

sociedade.  

Em conseqüência, na educação deveriam mudar as técnicas de ensino a partir de 

uma nova concepção sobre a ação pedagógica, que superasse o currículo disciplinar e 

fragmentado. A escola deveria ter como objetivos o ajustamento da criança à vida social, à 

cultura de seu grupo. O ensino consideraria em sua organização uma nova compreensão das 

necessidades e capacidades infantis a serem supridas e desenvolvidas.  

Essa perspectiva atentaria para o interesse e o esforço, próprios da criança, como 

caminho ao aprendizado. Para Dewey, segundo Lourenço Filho (1967, p. 199), 

 

 

Interêsse e esfôrço não se contrapõe um ao outro. São duas faces de uma 
mesma realidade. O que se chama interêsse é o aspecto interno da 
experiência, o que move o educando e assim é por ele sentido; o que se 
chama esfôrço é o aspecto externo pelo qual podemos observar a situação 
funcional resultante. Na realidade não há interêsse sem dispêndio de 
energia, em ação continuada para alcançar um alvo; reciprocamente, o 
esforço é o interêsse em ação, sob forma ativa, ou dinâmica14. 

 

 

Dever-se-ia estimular a curiosidade e a sensibilidade infantis através de atividades 

concretas, numa perspectiva global, em detrimento à organização disciplinar da escola 

tradicional. Isso conduziria à reflexão sobre a capacidade do indivíduo e também do coletivo, 

de aprender, e assim sendo, ensinar. Aprender e ensinar a própria dinâmica da vida em 

mudança, por meio de experiências e reflexões sobre ela.  

A relação entre ensinar e aprender, experiência e reflexão, alicerçou as ideias 

Dewey (1978, p. 19) sobre educação. Compreendia que “a influência educativa, recebida [...] 

diretamente da participação na vida social é [...] necessariamente acidental e imprecisa,” desse 

modo, não sendo sistematizada, dificultaria o desenvolvimento da educação infantil.  Pela 

impossibilidade de inserção direta da criança na vida adulta era preciso essa sistematização.  

Luzuriaga sintetizou algumas ideias de Dewey, expondo-as da seguinte maneira: 
  

 

                                                
14 Mantida ortografia à época da publicação do livro. 
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O que importa guardar no espírito quanto à introdução das diversas formas 
de ocupação, é que mediante elas se renova o espírito da escola. Tem ela a 
oportunidade de filiar-se à vida, para chegar a ser o ambiente natural da 
criança, onde esta aprenda a viver diretamente, em vez de ser um lugar onde 
simplesmente se aprendem lições, que apresentam abstrata e remota 
referência com alguma possível vida futura. Tem, assim, a escola 
possibilidade de ser uma comunidade embrionária, uma sociedade em 
miniatura. (LUZURIAGA, 1967, p. 249). 

 

 

A organização da escola possibilitaria ao professor desenvolver um trabalho com 

um grupo reduzido de alunos, em salas de aula providas de materiais didáticos, entre outros 

recursos possíveis. Nela, a criança vivenciaria situações de conflitos para os quais buscasse 

soluções, em um clima de harmonia e tolerância, formando adultos capazes de conviver 

pacificamente, diante de mudanças significativas da realidade. 

A aprendizagem era compreendida como um processo de permanente aquisição de 

conhecimentos, no qual o indivíduo aprende todo o tempo de sua existência. O conhecimento 

deveria possuir um fim específico, pois sua existência não era gratuita. Uma idéia que dará o 

sentido e denominará então a filosofia de Dewey de pragmática, na qual o requisito para a 

verdade de uma idéia seria sua utilidade.  

O processo de aprendizagem, nessa lógica, seria evidenciado mais facilmente na 

infância, devido à imaturidade presente na criança, porém compreendida como a capacidade 

de se desenvolver, de buscar o que se quer saber. Esses pressupostos orientaram os estudos 

sobre os meios para efetivar a ação educativa que se desenvolveria a partir de atividades que 

incluíssem propósitos definidos e produtos da atuação consciente da criança, o que resultaria 

no aprimoramento do seu pensamento. Nessa dimensão, “ O que se deve desejar nos 

educandos – escreve Dewey – é o inteligente desempenho de atividades com intenções 

definidas ou integradas por propósitos pessoais” (LOURENÇO FILHO, 1967, p. 199). 

Concluiu-se que “a um saber de meras palavras, devia opor-se um saber de coisas, ou 

provindo das coisas, por contato direto delas ou seu manifesto” (LOURENÇO FILHO, 1967, 

p144).  

Essas ideias deram origem a um conjunto de procedimentos didáticos que se 

preocupavam com os interesses pessoais dos alunos e seu compromisso com a aprendizagem. 

Dentre eles destacou-se o sistema de projetos, cujo nome de origem segundo Lourenço Filho 

(1967, p. 198) foi ‘home-projects’,  “[...] com o qual se pretendia pôr em relêvo duas coisas: a 

importância educativa de tarefas de execução livre em casa, pelos alunos, e a necessidade de 
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que suas atividades, na própria escola, atendessem a propósitos, que ao trabalho dessem forma 

e direção.” 

    Sob esse prisma de entendimento, a escola pensada é nova, pois rompe o 

paradigma educacional vigente tradicional. É nova no sentido de poder mudar, assim como a 

própria sociedade. Para se adaptar a realidade, isso porque  

 
 

Em lugar de preparar, como melhor podia para o futuro desconhecido, em 
mudança, a educação tradicional, com efeito, pretendeu que o futuro fôsse 
igual ao presente [...] quando se vislumbra tão ampla a mudança, e sempre 
em aumento, adaptação à situação estática é, em lugar de benefício, prejuízo 
certo (KILPATRICK, 1967, p. 46). 

 

 

Essa escola vinha completar o sentido da modernidade expresso nos avanços 

científicos e na nova ordem político-social. A sociedade industrial além de representar o 

desenvolvimento e o progresso requeria outra formação. “Em razão das muitas mudanças 

tanto materiais como morais, o homem necessitava de uma nova formação que o preparasse 

para indagar e resolver os seus problemas” (JACOMELI, 2007, p. 185). 

Tal formação vinculava-se à organização do conhecimento e das práticas que 

efetivassem tais conhecimentos, fazendo uso do método experimental para dar conta do papel 

da educação: adaptar e ajustar os homens na sociedade capitalista15, embora atualmente esse 

discurso não mais se ‘adapte’ a ‘nova’ realidade. 

No Brasil, o ideário liberal16 escolanovista surgiu no contexto da industrialização 

entre as décadas de 1920/1930 e sua expansão colocou-se como objeto de luta de muitos 

educadores, haja vista a escola ainda se voltar para a formação de uma pequena elite. Nessa 

análise não se pode esquecer que o Brasil sofreu influência do contexto internacional marcado 

pela 1ª Guerra Mundial e pela Crise econômica de 1929 nos Estados Unidos, fatos que 

precederam a revisão das ações desenvolvidas em consonância aos postulados liberais e que 

exigiram uma reflexão sobre a organização da sociedade de então. Em resumo, a Escola Nova 

                                                
15 A defesa da ordem capitalista implicava na defesa do respeito às desigualdades consideradas naturais, mesmo 
numa sociedade marcada pela hierarquia; e pela possibilidade de uma mobilidade social individualmente 
meritocrática. 
 
16 O liberalismo então defendia uma escola que fosse pública, universal e gratuita que garantiria a todos as 
mesmas possibilidades de aprendizagem e exercícios de direitos. Considera as ideias advindas do movimento 
revolucionário, contra o Antigo Regime pautado na defesa da ordem capitalista nos princípios da 
individualidade, liberdade, da propriedade e da democracia.  
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ou renovada desenvolveu uma perspectiva de educação, cujo enfoque era a aprendizagem de 

conhecimentos úteis de forma prática. Um enfoque profissionalizante, com uma perspectiva 

regionalizada – local -, sob o controle da comunidade e democrática - aberta a todos; sua 

intenção era a vivência dessa experiência social para que assim contribuísse na instauração de 

uma sociedade pautada pelos preceitos liberais.  

Nesse contexto a educação só teria sentido se ligada a uma prática, uma situação 

real de experiência. Havia uma ênfase nos valores sociais, e numa forma de concretamente 

realizar essa proposta de educação que realmente se diferenciasse, tendo em vista que fatos e 

ideias poderiam ser aprendidos mesmo na escola tradicional. Daí a relevância de métodos que 

propiciassem o desenvolvimento de tais conteúdos, como o sistema de projetos. 

Na dimensão da prática encontra-se a dimensão teórica, isto é, a Escola Nova 

defendia que o conhecimento acumulado e sistematizado pelas sociedades humanas precisava 

também ser ensinado complementando o conhecimento do dia-a-dia do educando. A 

compreensão era de que o conhecimento sistematizado precisava ser contextualizado, pois 

perpassava o cotidiano do aluno. Os conhecimentos ‘tradicionais’ seriam a base do 

conhecimento cotidiano, ponto de partida para a aprendizagem significativa.  

Com essa linha de pensamento a Escola Nova centrou-se na construção de 

dinâmicas de grupos e métodos que promovessem a integração social através de atividades 

mais práticas: pesquisa, jogos cooperativos, projetos, experiências que levassem a descobrir 

o conhecimento. Para os pensadores que ora contribuíram nessa reflexão, a integração social 

configurava-se no objetivo maior do trabalho da escola, sendo uma das metas presentes no 

desenvolvimento do indivíduo. Segundo Di Giorgi, o objetivo era um ensino ativo que 

integrasse “todas as informações buscadas em um objetivo prático; ao mesmo tempo, o mais 

importante não são essas informações em si, mas o desenvolvimento da capacidade de buscá-

las [...], ou seja, aprender a aprender” (DI GIORGI, 1986, p. 37). 

   A Escola Nova, a partir da preocupação em valorizar os interesses da criança, 

reorganizou a escola desde sua estrutura física e material às metodologias empregadas. 

Práticas que se voltaram para um ativismo imediatista, fundadas em conhecimentos úteis à 

vida real. Conforme colocou Di Giorgi (1986, p. 16), 
 

 

   Seus métodos seriam voltados a formar indivíduos ativos, capazes de 
julgamento próprio, preparados para enfrentar as mudanças que se 
sucederão durante o transcorrer de suas vidas. Para isso, teriam de ser 
indivíduos capazes de reciclar os seus conhecimentos, uma vez que estes se 
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tornam rapidamente obsoletos; ou seja, teriam que ser indivíduos que 
tivessem aprendido a aprender [grifos do autor]. 

 

 

O enfoque nas capacidades de fazer, de realizar, no que era possível fazer para 

resolver os problemas, esvaziou de certa maneira o trabalho pedagógico dos conteúdos, e a 

compreensão de que os problemas sociais não deveriam fazer parte da realidade da criança, 

concorreu para inviabilizar a formação das classes populares, “onde é regra as crianças 

compartilharem as preocupações, alegrias, decepções e conquistas de seus pais. É essa regra 

[...] que muito contribui para a formação da consciência de classe, desde cedo, nas crianças do 

povo” (DI GIORGI, 1986, p.46). Todavia, acrescente-se que não é apenas a mera participação 

nos acontecimentos da vida dos pais que promove a consciência de classe. 

A reflexão ora proposta não teve a intenção de desmerecer os elementos que 

constituem o paradigma educacional escolanovista. Caso não existissem contribuições 

significativas à história da educação humana, tais ideias e práticas não resistiriam ao tempo, 

nem se fariam presentes nas práticas de muitos professores tampouco seriam objetos de 

estudo de nenhum pesquisador. Reconheceu-se seu potencial educacional, mas também a 

necessidade de uma reflexão que abarcasse sua história a partir de seus pensadores mais 

reconhecidos. Feitas essas considerações pode-se assumir outra discussão neste estudo a partir 

da identificação dos aspectos históricos que envolveram a sistematização do projeto: discorrer 

um pouco sobre ele como recurso didático no atual contexto. 

 

 

2.4. O TRABALHO COM PROJETOS: ENTRE A ESCOLA NOVA E A NOVA ESCOLA. 
 

 

Desde sua sistematização didática, no contexto da Escola Nova, o tema projetos 

vem sendo discutido e divulgado. Nos últimos anos a diversidade de publicações a respeito 

impossibilita negar tal fato. Todavia, isso vem acontecendo de forma focalizada nas mais 

diferentes áreas, destacando principalmente a prática do gerenciamento de ações pautadas em 

objetivos e metas concretamente definidos, passíveis de execução instantânea e de avaliação 

sistemática. 

A opção e a adoção dessa forma de planejar o trabalho em qualquer tipo de 

organização têm como aporte o fato da metodologia de projeto se constituir  
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[...] ao mesmo tempo em um trabalho de gestão eficaz, orientado pela 
análise sistemática de situações e problemas vinculada à tomada de decisões 
para resolve-los, e por uma prática de associação entre conceitos e 
procedimentos, realizada de forma reflexiva, intensiva e consciente. O 
projeto oferece o direcionamento, as orientações para a ação e os elementos 
para seu imprescindível monitoramento e avaliação, condições básicas para 
um processo de gestão eficaz. (LUCK, 2003, p. 10-11). 

 

 

O reordenamento capitalista, fruto das transformações contemporâneas em 

diversos setores da sociedade, imputou a elaboração de mecanismos que melhor 

direcionassem a economia mundial, conforme os interesses do capital. Todavia, uma mudança 

na ordem existente necessita de bases que possam legitimar as ações empreendidas. Sendo 

assim, torna-se relevante dispor de argumentos convincentes ao ponto de serem aceitos como 

construídos  espontaneamente ou brotados do movimento social. 

Esse contexto, então, fertiliza o campo no qual se lançam as sementes das 

mudanças paradigmáticas, no que tange as concepções de gestão das instituições e na 

condução de seus processos gerenciais, inclusive na área educacional. 

Atualmente, tem-se pensado a elaboração de ‘projetos’ como aporte crucial para 

resolução dos mais variados problemas nas mais variadas situações, crendo ser esta a saída 

para a eficiência e eficácia de instituições e pessoas dentro de uma visão estratégica de 

trabalho. Assim, diferentes posições se formam em volta da compreensão do projeto como 

instrumento metodológico de desenvolvimento de ações, que ora se chocam ora compactuam 

com sua ‘essência original.’ 

      Utilizar o termo ‘essência original’ remeteu a capacidade de mobilizar ações 

cujos encaminhamentos visem atingir objetivos e metas definidas pela intencionalidade 

humana de satisfazer suas vontades e necessidades. Salienta-se que o projeto nessa dimensão 

torna-se uma capacidade e uma atitude. Como disse Machado (2000, p. 1), “ tacitamente [...] a 

idéia de projeto está presente em contextos muito mais abrangentes, muito menos técnicos, 

muito mais pessoais, dizendo respeito a praticamente todas as ações características do modo 

de ser do ser humano”.  

Diante desse raciocínio, entende-se que a vida humana constitui-se de projetos, de 

desejos contínuos e de ações de concretização que “projetam, portanto, todos os que estão 

vivos, todos os que antecipam cursos de ação, os que concebem transformações de situações 

existentes em outras imaginadas e preferidas, elegendo metas a serem perseguidas”. 

(MACHADO, 2000, p. 1-2). 
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A condução de projetos no seio das organizações – social, política e econômica – 

esbarra numa realidade que lhes antecede: a própria existência humana. O ser humano ao 

longo de sua trajetória planetária se colocou como idealizador e articulador de ações 

provenientes de desejos e necessidades previamente concebidos. Essa articulação se dando 

mais conscientemente no período da adolescência e culminando com a chegada da terceira 

idade. São os projetos idealizados para dar conta das lacunas identificadas em cada fase de 

desenvolvimento humano e que demandam a reflexão e a tomada de posição e decisão. A 

cada problemática vivenciada em cada etapa da vida, o ser humano mobiliza atenção, reflexão 

e posicionamentos que possibilitem alterar sua realidade de forma produtiva ou não, assim lhe 

convenha. 

Todavia, isso não significa eximir-se do contexto e das problemáticas no contexto 

capitalista, pois muitas das situações para as quais o ser humano precisa gerar seus projetos 

pessoais estão correlacionadas à realidade imposta pela modernidade. Isto é, a eleição de 

metas e ações em termos pessoais ou coletivos “situa a idéia de projeto no terreno próprio do 

exercício da cidadania” (MACHADO, 2000, p. 2), pois se dá num cenário repleto de valores 

acordados socialmente que precisam ser respeitados. 

Diante do que Boutinet (2002), tem chamado de ‘cultura’ do projeto, elemento que 

garante o sucesso de intenções e ações, podem-se identificar diversas ocasiões de seu uso 

como meio para consolidar resultados promissores. Segundo ainda Boutinet (2002), muitas 

são as utilizações a que se propõem alcançar com os projetos, estas abrangendo as situações 

existenciais de projetos no âmago do desenvolvimento humano; as atividades de projetos que 

correspondem à orientação de uma atividade a ser promovida e desenvolvida, centrando-se 

“[...] em um processo a ser acionado quanto em um resultado definido a ser alcançado” 

(BOUTINET, 2002, p. 97); os objetos de projeto aqueles que “[...] não podem passar sem a 

intermediação obrigatória do projeto em sua confecção” (BOUTINET, 2002, p. 103); as 

organizações de projeto, utilizadas por instituições como forma de legitimar e tornar 

coerentes as ações que pretendem dar prosseguimento, mas que arriscam desvirtuar o conceito 

original de projeto e por fim, a sociedade como projeto, que diz respeito ao “esforço para 

determinar o tipo de produção social a ser valorizado, no qual a coletividade geralmente se 

encontra e o qual tentará pôr em ação” (BOUTINET, 2002, p. 113). 

 Somaram-se as considerações traçadas por Boutinet (2002) às de Luck (2003) que 

fez uma análise apontando que a utilização de projetos sistematicamente organizados pode 

acontecer diante de diferentes e, muitas vezes, malfadadas perspectivas, que minam sua 

capacidade de gerar soluções confiáveis. Em primeiro lugar, aponta a utilização comum pelos 
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órgãos governamentais do projeto como pré-requisito para obtenção de recursos. Uma prática 

que se tornou rotineira em todos os escalões das empresas e órgãos estatais é a de vincular a 

proposta do projeto à aquisição de recursos financeiros e estes como soluções para toda 

espécie de problemas a eles relacionados.  
 

 

Nesse caso, projetos são produzidos, sobretudo para garantir a obtenção de 
recursos, em vista do que, ao serem elaborados, leva-se em consideração 
muito menos as condições sociais e organizacionais para a efetivação de um 
resultado e muito mais as condições para aplicação de recursos (LUCK, 
2003, p. 25). 

 

 

Inclui-se nessa prática não só a alocação de recursos financeiros, mas de recursos 

humanos e a demanda de trabalho de cada individuo, fadado também ao fracasso, pela 

inexistência dos dispositivos de monitoramento e avaliação da aplicação destes recursos. 

Outras razões poderiam ser citadas como exemplos do mau direcionamento do método de 

projetos, principalmente no espaço público estatal que ora não coube neste trabalho. 

O que pode ser facilmente constatado com esta atitude é o fracasso evidente desses 

projetos e o desvirtuamento de sua essência enquanto mecanismo organizativo de resolução 

de problemas; a conseqüência disto é uma descrença da funcionalidade deste tipo de projeto, 

de sua aplicabilidade e de seus resultados, perante a sociedade que é quem arca com as 

dispendiosas despesas daí provenientes. No entanto,  

 

  

[...] como processo de construção de conhecimento, a elaboração de 
projetos se traduz por ser um processo aberto e flexível, de modo que seja 
continuamente desdobrado e articulado, à luz de novas informações e da 
própria mudança da realidade que se propõe promover (LUCK, 2003, p. 
28). 

 

 

Conclui-se que tais equívocos podem se alastrar das áreas administrativa, 

empresarial e estatal para a área educacional, se os princípios norteadores de sua prática não 

forem respeitados: a visão de resultados concretos mediante ações refletidas, objetivos 

possíveis de execução com tempo e recursos bem delimitados e aplicados, fugindo de uma 
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visão difusa e superficial da realidade e do problema que gera ações desconectadas e a prática 

do ativismo imediatista. 

Considerar o processo de planejamento como princípio para a existência de um 

projeto emana como exigência para quem procura organizar sua prática profissional através 

da maximização de intenções e ações, tornando-se uma condição necessária, mas muitas 

vezes relevada, dispensada ou aligeirada. A disponibilidade de tempo e a falta de 

predisposição à organização de ideias plausíveis de forma coletiva ainda se constituem 

entraves para o desenvolvimento do processo de planejamento, além da falta de habilidade de 

quem está à frente da organização (instituição) em conduzir o processo.  

A compreensão do ‘projeto’ como saída para a maioria dos problemas de 

aprendizagem dos alunos e de administração das escolas tem figurado no meio educacional 

como uma verdade. Divulgados de modo indiscriminado, os projetos tornaram-se inquilinos 

permanentes de muitas escolas e salas de aulas.  

A literatura que circula com a intenção de subsidiar as práticas é vasta, porém 

adquire uma característica que pode ser considerada contraditória.  O que tem circulado com 

mais facilidade e acessibilidade entre a categoria de professores apresenta um conjunto de 

informações superficiais, que não contemplam um aprofundamento sobre os fundamentos, a 

história e o contexto de sistematização dos projetos. As informações em sua maioria 

restringem-se a apresentar a sistematização através de modelos e relatos de experiências 

consideradas exitosas, contidas em textos e publicações periódicas17, que demonstram o 

pragmatismo da técnica e os resultados instantâneos daí provenientes.  

Muitas vezes nessas experiências não se descrevem os contextos econômico, 

social, histórico, cultural, institucional etc. e não se explicitam as condições em que ocorreu o 

êxito daquela intervenção. São apresentadas como paradigmas de ‘boas práticas’ que ‘podem’ 

ser desenvolvidas em qualquer realidade. 

Em direção oposta, há publicações que se ocupam de uma reflexão mais profunda 

a partir de conhecimentos que possibilitam relacionar o projeto a diferentes aplicabilidades, a 

partir de análises do processo de desenvolvimento da técnica considerando os contextos em 

que se inserem. Porém, ainda se colocam em parte, desconhecidas daqueles que usualmente 

fazem uso do projeto em sala de aula. Algumas dessas publicações constituíram-se em fontes 

que auxiliaram a construção teórica deste trabalho, como Boutinet (2002), Luck (2003), Leite; 

                                                
17 Conferir: referências sobre projetos – periódicos e Internet – catalogação realizada pela pesquisadora no 
período de 2004 a 2008 (apêndice E) 
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Malpique; Santos (1993, 2001); Machado (2000); Martins (2005); Oliveira (2005), por 

exemplos.  

Do que já foi dito, abarcaram-se a necessidade e o interesse em compreender o 

trabalho com projeto a partir de seu contexto original marcado por mudanças como bem 

colocava Kilpatrick (1967), isto é, pelo repensar das formas de atuação do Estado. Um 

momento político pautado por um modelo de organização do capital que exigia uma formação 

voltada para um indivíduo que fosse capaz de se adaptar a realidade em que se encontrava, de 

desenvolvimento industrial, anteriormente apresentado. 

 

 

2.5 ENSINAR E APRENDER COM PROJETOS: CONSTITUIÇÃO DE UM RECURSO 

DIDÁTICO 
 

 

O projeto como recurso didático tem sido utilizado de modo um tanto 

indiscriminado sob a influência de diferentes compreensões de educação, ou ainda sob as 

mais diversas hipóteses educativas. Essa situação exige, de certo modo, uma reflexão sobre 

sua constituição tanto histórica quanto pedagógica. A prática de ensino pautada no trabalho 

com projetos vincula-se a perspectiva de aprendizagem cujo enfoque é globalizado, ou seja, 

uma aprendizagem ampla que envolve uma visão integrada do conhecimento, que não permite 

certezas absolutas e a vivência do ato criador. Conforme Behrens (2006, p. 40), 
 

 

O termo enfoque globalizador [...] caracteriza a maneira de organizar os 
conteúdos a partir de uma  concepção complexa ou holística de ensino, na qual 
as principais funções da docência e da aprendizagem sejam a produção do 
conhecimento e a intervenção na realidade 

 

 

O projeto como recurso didático-metodológico ganhou pertinência no inicio do 

século XX por possibilitar ao professor desenvolver uma prática educativa que se pauta pela 

visão de totalidade, conexão entre as áreas, a reflexão, a investigação para resolução de 

problemas. Possui o projeto um encaminhamento técnico que direciona um processo de 

pesquisa. Em sua configuração inicial (na Escola Nova) partia de uma realidade vivida pelo 

sujeito – sujeitos – que juntamente com o professor – facilitador – organizavam as questões 

que se formavam buscando sua compreensão ou satisfação.  
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A intenção era satisfazer as necessidades, interesses e curiosidades do sujeito 

aprendente, compreendido como alguém que detinha determinados conhecimentos que 

subsidiariam sua nova aprendizagem. No processo de desenvolvimento do projeto, as decisões 

eram tomadas no decorrer das atividades e em conseqüência de um processo coletivo de 

tomada de decisões, no qual o aluno era agente e o professor seu orientador na investigação. 

Era uma metodologia de abordagem em sala de aula que buscava reorientar a dinâmica da 

escola. Voltava-se para uma aprendizagem prática, na qual os conhecimentos construídos 

eram percebidos como úteis à convivência social dos grupos. Essa foi a compreensão inicial 

do sistema de projetos, um caminho para preparar para a vida, como bem explicou Lourenço 

Filho (1967, p. 204-5),  
 

 

Preparar para a vida será pôr a criança em condições de projetar, de procurar 
meios de realização para seus próprios empreendimentos e de realizá-los 
verificando pela própria experiência o valor das concepções que esteja 
utilizando; assim, ela os reafirmará, emendará ou substituirá, segundo os 
resultados com os seus programas de vida [grifo do autor]. 

 

 

A confrontação com a realidade atual deixou entrever que a discussão sobre o 

projeto parecia estar um pouco esgotada. No entanto, o que se observou foi o surgimento de 

diferentes denominações que trazem consigo, aparentemente, diferentes concepções. Seria 

isso verdade? Ou seja, para cada batismo havia mesmo uma definição independente do que 

significasse o projeto? Sem a pretensão de sistematizar ou apresentar um referencial dentro 

dos moldes das diferentes abordagens, tentou-se reunir as informações possíveis sobre elas, 

possibilitando uma visualização daquelas que estão presentes no cotidiano escolar18.  

Na verdade o trabalho com projetos pode ser uma forma de intervenção na 

realidade com vistas a transformar uma situação real que transtorna a rotina escolar, gerando 

construções possíveis e satisfatórias a esta situação. Em síntese, “o ensino por projetos 

permite progressivamente desvelar, manifestar e investigar conhecimentos que auxiliem na 

compreensão e na apropriação de uma situação singular” (BEHRENS, 2006, p. 43). 

O projeto como recurso didático permite colocar o aluno diante de situações-

problemas basicamente retiradas do cotidiano, que vão ser estudadas de maneira sistematizada 

com a finalidade de construir novos conceitos ou novos conhecimentos. Permite ainda uma 

observação ampla do fenômeno e do objeto de estudo, que possibilita ao aluno a elaboração 

                                                
18 Um trabalho inicial de mapeamento das diferentes abordagens pode ser visualizado no apêndice C. 
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de um quadro de referência que subsidia o processo de tomada de decisão, congregando em si 

diferentes atividades que nesta dimensão se tornam significativas e relacionam as 

aprendizagens consolidadas com as novas aprendizagens. 

Portanto, quando se fala em projetos se fala em conhecimento adquirido por meio 

da sistematização, do método cientifico. O conhecimento é assim resultado da interação do ser 

humano com o objeto a conhecer, que é percebido pelos sentidos e refletido pela mente. O 

conhecimento pode ser adquirido de modo informal, no contato social e ainda de modo 

intencional, cuja ação é propositada, utilizando-se de instrumentos e meios específicos e 

etapas definidas. Uma aquisição de conhecimento intencional, que pode se dar de maneira 

instigadora. 

Pela sua essência, o ser humano tanto produz quanto consome conhecimentos, isto 

decorre do desenvolvimento de uma característica que lhe é peculiar, a capacidade de 

questionar. É esta característica que conduz a busca de compreender o que o cerca e da 

elaboração de instrumentos que possibilitem a compreensão dos fatos e fenômenos tais como 

são realmente, distanciando-se das conjecturas. 

O consumo e a produção de conhecimentos tornam-se ações opcionais ao ser 

humano, ou seja, “[...] vai depender de sua capacidade de agir como ser racional, de poder 

desempenhar certas funções ao longo de sua vida, pelas quais vai se revelar como simples 

agente passivo (recebedor) ou como agente criador de saberes (produtor)” (MARTINS, 2005, 

p.23). Essa afirmação pode ser complementada ao se dizer que a influência de um sujeito 

externo pode contribuir no despertar dessas funções características do ser humano auxiliada 

pelos processos de estudos desenvolvidos pelas instâncias formativas. 

Essa realidade nos remete ao cotidiano escolar infanto-juvenil e por que não dizer 

do adulto também, diante do qual se identificam expressões de interesse desses sujeitos por 

problemas que compõem suas vivências. Vivências estas que constituem em um corpo de 

conhecimentos denominados informais, que se edificam espontaneamente e que podem e 

originam conhecimentos mais elaborados quando organizadas as situações de experiências. 

 A opção pelo projeto, assim como qualquer outro recurso didático-metodológico, 

implica a quem organiza situações de ensino, assumir uma postura político-pedagógica: 

política, devido à necessidade do professor assumir uma posição, não estar neutro as 

transformações e exigências do mundo moderno; pedagógica, por buscar a efetivação de uma 

aprendizagem composta de significados. A postura pedagógica implica, pois, assumir uma 

prática sistemática, intencional, determinada a uma finalidade que envolve o perfil de 
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formação do ser humano para a sociedade no mundo atual, independente de qual opção 

técnica-metodológica se faça. 

No processo de reflexão sobre os rumos de sua ação, de suas opções, o professor 

poderia teorizar sobre a realidade, sobre a visão de sociedade que se almeja existir. Também 

poderia questionar se o projeto figurava apenas como mais uma técnica de ensino ou um 

processo de intervenção para modificar uma situação problemática. 

Perscrutando a realidade educacional o que se percebeu e identificou foi a 

aproximação de práticas e concepções muitas vezes antagônicas convivendo nos mesmos 

espaços. Práticas consideradas inovadoras sendo aplicadas em sala a partir de uma concepção 

de aprendizagem conservadora.  

Assim pode-se ter uma prática que se fundamenta numa concepção de 

conhecimento como algo que é adquirido por transmissão oral e por repetição constante para 

uma efetiva memorização, que organiza situações de ensino que se pautam no uso de manuais 

e preleções. Com a intenção de superar as práticas tradicionais, tem-se uma concepção de que 

o conhecimento pode ser re-construído, aprendido de forma mais participativa e 

contextualizada com a realidade do aprendiz; que se utiliza de atividades coletivas e de 

diferentes técnicas dinamizadoras da relação sujeito que aprende-objeto de aprendizagem. 

O ressurgimento do Projeto nos últimos anos despontou aparentemente como uma 

inovação educacional a qual tem sido adotada pelo professorado.  No entanto, compreende-se 

que a pouca compreensão das ideias as quais pode estar filiado o projeto, pode comprometer a 

própria formação do aluno da educação básica, principalmente ao alunado da escola pública. 

 A forma simplista como tem sido adotado mascara, por assim dizer, a teoria 

pedagógica que o acompanhou em seu contexto original, e ainda o seu retorno as discussões 

educacionais atuais. Com isso pode-se perceber a necessidade de superar o conhecimento da 

experiência cotidiana que tem direcionado o trabalho pedagógico através de projetos, bem 

como de outras orientações e práticas didáticas comuns na escola, pois as opções 

metodológicas implicam uma concepção de formação que envolve uma teoria educacional. 

Quando se idealiza o homem a ser formado, no espaço da sociedade 

contemporânea, idealizam-se também os elementos necessários – saberes – e os caminhos 

para essa formação – método. No processo de discussão, tem-se então um percurso 

metodológico que nasce dentro de uma teoria educacional, importada para aplicação, pelos 

mais diferentes contextos, descaracterizado a tal ponto de ser descontextualizado de um 

referencial teórico inicial.  



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos:  concepções e  práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

60 

 No caminho da opção pelo projeto, deve-se considerar que os métodos não são 

neutros e por isso precisam ser respaldados pelas teorias, pelas intenções de sua aplicação, 

pelos objetivos a serem alcançados. Inegável, coloca-se o cuidado para que o método não seja 

compreendido de maneira simplista e acrítico; reduzido a um receituário a ser seguido sem 

uma relação contextual, sem uma reflexão sobre um ideal de sociedade que se almeja existir e 

do ser humano que nela irá conviver. Esses aspectos constituem-se elementos que integram as 

diferentes teorias que subjazem os procedimentos didáticos. Conhecê-las pode significar a 

possibilidade de modificar as práticas desenvolvidas na escola que muitas vezes contribuem 

para a reprodução do que já existe, perpetuando situação de passividade e adaptação a 

realidade e ao ambiente social. Não é suficiente que os professores aprendam o método ou a 

técnica, que dominem procedimentos para modernizar o ensino, inovar. 

 

 

2.6 PROJETOS AQUI, PROJETOS ACOLÁ: DE QUE PROJETO SE FALA? 

 

 

A escola é uma instituição que guarda em si a responsabilidade e a função de 

disseminar o conhecimento produzido ao longo da constituição das sociedades humanas. Essa 

função está permeada pela realidade contextual da própria sociedade. Uma realidade marcada 

por diferentes concepções que influenciam as formas de agir dos seres humanos junto aos 

grupos a que pertencem. Conforme Libâneo (2006, p. 172), 

 

 

As noções que as pessoas têm a respeito do mundo, da sociedade, dos 
homens orientam sua visão de escola, advindo daí a existência de diferentes 
compreensões de educação escolar, diferentes maneiras de entender a 
relação entre educação e sociedade. 

 

 

 Os comentários acima remeteram a outra reflexão, agora sobre a prática 

pedagógica. Um conjunto de intenções que se materializam no desenvolvimento da ação 

sistematizada pelo docente, direcionada à aprendizagem do aluno. Intenções e ações estão 

diretamente vinculadas a diferentes determinantes e condicionantes: os parâmetros 

institucionais, as condições estruturantes do corpo docente, das instalações e condições físicas 

das escolas e as tradições teórico-metodológicas. 
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Compreender as práticas curriculares nesta perspectiva, atravessadas pelas 
exigências da nova ordem econômica e política, torna-se necessário, ainda 
que difícil. Exige conhecer e analisar o currículo prescrito e, sobretudo, 
investigar o currículo real, aquele que se desdobra em práticas no interior da 
escola, cuja determinação não se origina apenas das prescrições oficiais, 
mas de muitos fatores que interferem no desenvolvimento do trabalho 
escolar. Seus determinantes expressam tanto as marcas das políticas quanto 
as condições e os problemas sociais e econômicos que atingem a vida de 
seus usuários. Daí que o exercício de pensar algumas práticas necessita 
situá-las na relação com alguns outros elementos mais amplos, como os que 
cercam o trabalho dos professores. (SAMPAIO; MARIN, 2004, p. 1205). 

 
 

 

Os parâmetros institucionais nesse caso referem-se às determinações legais, 

expressas sob a forma de leis, decretos, orientações advindas das instâncias superiores ou 

reguladoras da educação. É público e notório que o desempenho dos alunos da escola pública 

não vai bem, no sentido de apresentar os baixos índices de aprendizagem, de elementos 

considerados importantes para a formação do cidadão. Muitas causas são buscadas para 

justificar esse fracasso da escolarização básica e muitas saídas são propostas, inclusive com 

apoio financeiro. Muitas políticas vêm sendo implementadas em função de melhorar esses 

índices19.  

  As condições estruturantes do corpo docente, das instalações e condições físicas 

das escolas, também se constituem objetos de reflexão, haja vista sua relação direta com as 

políticas desenvolvidas no Brasil a partir dos anos 70 do século XX e as propostas de 

reorganização da escolarização básica.  

 

 

O atual currículo prescrito, portanto, explica-se no conjunto das medidas 
consideradas necessárias ao alinhamento do país às prioridades acordadas no 
âmbito internacional. Sua importância não pode ser superestimada, mas está 
claramente afirmada na forma como se impõem os parâmetros curriculares, 
articuladamente às avaliações externas, que classificam as escolas e as 
obrigam a redirecionar seu trabalho pedagógico (SAMPAIO; MARIN, 2004, 
p. 1205). 

 

              

                                                
19 Ver IDEB. http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=8658 
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Esse trabalho pedagógico requer profissionais qualificados para o desempenho das 

responsabilidades de formação da população. Segundo ainda Sampaio e Marin (2004, 

p.1208), o Brasil vem tentando suprir o quadro de necessidades de professores com medidas 

paliativas. fruto do crescente número de matrículas efetuadas ao longo das décadas de 50 a 90 

do século XX. 

 

 

Os órgãos governamentais vêm tomando decisões para enfrentar tal 
precariedade ao longo das décadas, de modo que possam suprir, sobretudo, 
as redes públicas de ensino: contratação de pessoal sem habilitação por 
meio de medidas variadas de autorização para lecionar e medidas de 
certificação de pessoal por meio de certos tipos de exames que apontem, 
pelo menos, o domínio dos conteúdos a serem ensinados por parte dos 
candidatos a docência (SAMPAIO; MARIN, 2004, p. 1208). 

 

 

Tais medidas consolidam-se ainda como práticas presentes em muitos estados e 

municípios do país, fato que contribui para a precarização profissional, comprometendo assim 

a qualidade do ensino oferecido pela/para a rede pública.  As pesquisadoras apontam ainda 

um outro problema: a formação profissional do professor, demonstrando que a aprendizagem 

da docência se faz a partir de experiências práticas do cotidiano; ou ainda da observação da 

prática de professores com mais tempo de exercício da profissão. Completando este quadro a 

realidade de haver ainda profissional de áreas distintas a docência ministrando disciplinas nas 

escolas, afirmando que “o contingente de não habilitados significa, também, a ausência de 

formação pedagógica e o enfrentamento de realidades escolares muito diferentes das que 

viveu como aluno e, com outra perspectiva, da realidade de professor” (SAMPAIO; MARIN, 

2004, p. 1209). 

Outra situação que compõe as condições estruturantes do corpo docente diz 

respeito a realidade econômica da carreira. Não se está falando aqui de baixos salários como 

negação de um trabalho de qualidade, significando que por ‘ganhar pouco’ se trabalhará 

menos. Mas esse ‘ganhar pouco’ significando a necessidade de buscar complementos 

financeiros para que o profissional arque com sua própria manutenção e bem-estar. Isso o 

conduz a adesão desses profissionais a vários vínculos empregatícios. Essa situação tanto 

ocupa seu tempo, subtraindo os momentos de organização do trabalho pedagógico de forma 

mais articulada e criativa, quanto os afasta dos bens culturais que poderiam subsidiar melhor 

suas práticas.  
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A escassez do tempo ou sua redução dificulta o acompanhamento do processo de 

aprendizagem do aluno pelo docente e também a reflexão sobre o processo de ensino, 

impedindo muitas vezes seu próprio processo formativo. Essa afirmação não nega a 

possibilidade de algumas redes de ensino reorganizarem suas estruturas, implantando horas 

destinadas a sistematização do trabalho pedagógico dentro da carga horária diária/semanal dos 

professores, como é o caso do município de Natal/RN. Porém, este é um fator que 

compromete o ensino. 

As tradições teórico-metodológicas referem-se aos paradigmas que permeiam as 

escolhas didáticas e que influenciam o modo de conduzir o processo de ensino. Algumas 

ideias ainda permanecem, de que todos aprendem ao mesmo tempo, e que devem aprender as 

mesmas ‘coisas’ que, se não estão expressas através de palavras, estão através das práticas 

docentes. Há também outra perspectiva, na qual a aquisição dos conhecimentos deriva de uma 

interação mais efetiva do sujeito que aprende com os objetos de aprendizagem a partir de 

experiências concretas de ensino. Experiências que consideram seus interesses e capacidades. 

Isto significa que os conteúdos seriam trabalhados numa perspectiva integrativa, rompendo 

com a seqüência tradicional em que são apresentados nos livros ou pelos professores e 

buscando dialogar com diferentes áreas. 

Os paradigmas que influenciam as práticas estão presentes na organização 

curricular, na forma de selecionar e sistematizar os conteúdos, na forma de conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem e de avaliar esse processo. A reflexão sobre o currículo 

escolar envolve ainda outro aspecto relevante, qual seja a própria expressão da sociedade com 

suas contradições e complementos. Envolve as expectativas de cada grupo social vinculado a 

escola e suas diferentes formas de conceber o mundo.  

 

 
Expressam-se, também, as determinações, imposições ou simples 
orientações do sistema de ensino sobre questões que organizam o cotidiano 
escolar.[...] Isso tem muito peso, ainda que as propostas sejam 
compreendidas como legítimas nas respostas a problemas, claras em sua 
intenção e em seus modos de implementação, e sintonizadas com as 
condições e formas de trabalho da escola e com tentativas já instaladas na 
prática. (SAMPAIO ; MARIN, 2004, p. 1217). 
 
 
 

A organização do trabalho pedagógico então vai se pautar nas orientações 

advindas das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que definem como bem é colocado no 

texto “um paradigma curricular para o ensino fundamental, que integra a Base Nacional 
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Comum, complementada por uma Parte Diversificada (LDB 9.394/96, art. 26), a ser 

concretizada na proposta pedagógica de cada unidade escolar do País” (BRASIL - DCN, 

1998, p. 3) planejando  

 

 

[...] suas propostas pedagógicas, seja a partir dos PCN seja a partir de outras 
propostas curriculares, os professores e equipes docentes, em cada escola, 
buscarão as correlações entre os conteúdos das áreas de conhecimento e o 
universo de valores e modos de vida de seus alunos. (BRASIL-DCN, 1998, 
p. 6) 

 

 

De acordo com as DCN ainda isso pode se dar através do desenvolvimento de 

diferentes atividades e de projetos, que surgem como opção. Cabe aqui ressaltar que a decisão 

pelo caminho a ser seguido ou construído pela escola está sob a responsabilidade do 

professor. Destaca-se também que sua prática está envolta em diferentes aspectos, 

psicológicos, históricos, sócio-políticos e didáticos a serem considerados no momento de 

organização do trabalho docente. Esses aspectos podem ser agrupados segundo características 

de proximidade e relacional. 

 
 

Aspectos 
psicológicos 

Aspectos históricos Aspectos 
sócio-políticos 

Aspectos didáticos. 
 

Níveis de 
desenvolvimento 
humano 
Estilos cognitivos 
Ritmos de 
aprendizagens 
Estratégias de 
aprendizagem 

 

Realidade – o 
contexto 

Parâmetros 
institucionais e 
organizativos 
Possibilidades reais 
do professor 
Condições 
estruturais das 
instituições 

 

Estratégias de 
ensino 
Tradições 
metodológicas 

 

Quadro 2 -  elementos determinantes/condicionantes da prática pedagógica. 
Fonte: organização da pesquisadora 

 

Diante dos conhecimentos sobre os aspectos psicológicos, o professor organiza os 

caminhos a percorrer, fazendo as escolhas didáticas mais compatíveis com o grupo que 

trabalha. A Didática, campo de conhecimento que objetiva orientar o ensino, através de um 
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processo reflexivo sobre a dinâmica da sala de aula e da intervenção na atividade de 

aprendizagem, auxilia o professor na construção de seu percurso.  

Compreender como se aprende auxilia na construção de um referencial de como se 

deve ensinar, o que não implica uma dicotomia entre os dois processos, mesmo que 

carreguem em si suas particularidades. Isso se aplica também à relação existente entre 

aspectos psicológicos e a didática, pois, embora campos distintos, mantém uma estreita 

relação de dependência.  

Essa reflexão considera ainda fatores mais objetivos, como a constituição da 

realidade, que ocorre a partir das orientações legais das instâncias educativas superiores. São 

estas que ditam os parâmetros de organização dos sistemas de ensino nos mais variados níveis 

e modalidades. Assim, pode-se a cada período surpreender-se com as mudanças que são (im) 

postas. No âmago das mudanças paradigmáticas e técnicas que são ‘propostas’ ou definidas 

muitas vezes – em sua maioria - verticalmente, relevam-se as condições concretas de 

implementação. Explicando, são ignoradas as dificuldades e necessidades da comunidade 

escolar. 

O que vale salientar aqui é que pensar o processo de ensino implica considerar a 

função da escola e os encaminhamentos para a aprendizagem de seus sujeitos. Aprendizagens 

que provem de situações intencionalmente organizadas diferentes daquelas que se 

desenvolvem ao longo da vida do sujeito; que acontecem mediante a experiência cotidiana, do 

encontro com os objetos de aprendizagem. Situações interessantes para quem as vive por 

serem motivadoras instigadoras da curiosidade. São aprendizagens que se constroem a partir 

do desenvolvimento de competências e habilidades que envolvem diferentes aspectos da vida 

humana: sociais, psicológicos, emocionais, psicomotores, cognitivos, históricos. Contudo não 

se pode negar o fato que a escola brasileira continua ‘presa’ ao que se chamou de tradições 

metodológicas, ou seja, as práticas usuais de exposições orais que dominam as formas de 

difundir os conhecimentos, tornando-os informações a serem recebidas. 
 

 

O processo ensino-aprendizagem embora interligue duas atividades 
diferentes não perde de vista os elementos desta díade: aprender e ensinar. 
Os conceitos de ensino e aprendizagem encontram-se indissociavelmente 
ligados. Entretanto, ao se falar de ensino evocam-se os seguintes conceitos: 
instrução, orientação, comunicação e transmissão de conhecimentos, que 
apontam o professor como elemento fundamental do processo. Em 
contrapartida, ao se falar de aprendizagem, salientam-se conceitos como: 
apreensão, apropriação, descoberta, modificação de comportamento e 
construção de conhecimentos, onde o professor é um orientador, um 
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problematizador durante todo o processo. (MORESCO; BEHAR, 2006, p. 
6-7). 

 

 

A confrontação com a realidade veio demonstrar que as aprendizagens escolares 

por sua vez acabam por absorver uma conotação mais artificial, por serem previamente 

organizadas, a partir de interesses e necessidades muitas vezes externos aos sujeitos que 

aprendem. Isso significa ênfases diferentes em aspectos diferentes. Assim, na escolha do 

caminho a percorrer há de se concentrar a atenção nas concepções que envolvem tais escolhas 

e atentar para aquela mais indicada para se trabalhar com projetos.  

Seria preciso diferenciar esses projetos, sabendo-se de que projetos a escola fala, 

quando os desenvolve, se próprio da organização do trabalho pedagógico como um todo, o 

projeto político pedagógico, algo que emana das necessidades de organização da própria 

estrutura da escola, construído (em tese) pelo coletivo escolar, pelos diferentes segmentos que 

apresentam suas ideias, seus problemas, seus sonhos de melhoria.  

Ou se fala dos professores e dos alunos. Dos projetos que abarcam em seu 

cotidiano os sonhos e necessidades de ensino ou de aprendizagem. Da sua ação funcional – 

ensinar – ou da função maior da escola que é desenvolver a aprendizagem a partir da análise 

da realidade dos alunos. Um projeto que ao ser elaborado considera as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, seus próprios objetivos e metas a alcançar, via a experiência 

escolar; ou que é formado a partir da seleção do que se entende ser mais importante aprender 

segundo a lógica de professores e coordenadores. 

De que projetos a escola, neste caso, a pública, fala quando afirma trabalhar com 

projetos no seu cotidiano? A reflexão sobre o ato de ensinar e a seleção do que ensinar tem 

considerado as relações que os conhecimentos têm entre si e para o processo de aprendizagem 

dos alunos?  Questões que se colocaram ao pensar na organização do trabalho utilizando o 

método de projetos como aporte teórico e metodológico.  No entanto, desenvolver um 

trabalho nessa perspectiva implica defini-la para que se possa ter compreensão da própria 

prática.  

Segundo Diogo e Carvalho (2001, p. 7), a referência “ao projeto tem um 

componente modal, o que, por si só, representa perigos, nomeadamente da utilização pouco 

criteriosa de uma palavra cujo conceito referido não tem a mesma unanimidade do seu 

referente”. Apontaram que o mundo moderno exige mais especialização e parcelização de 

saberes através de uma interpretação global exigindo do sujeito maior capacidade de 

intervenção na realidade. Alegaram que “a capacidade de organizar as suas acções para 
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intervir no meio que o rodeia, a fim de atingir os objetivos que se propõe, é que dá ao homem 

moderno esta característica de ser estratégico” (DIOGO;CARVALHO, 2001, p, 8). A 

perspectiva de desenvolvimento dos projetos para esses autores implica em relações de 

investigação e desenvolvimento, referindo-se a busca de produção de um saber mais simples 

para um mais complexo, e de poder quando relacionados ao domínio do percurso e 

instrumentos da ação pelos atores.  

Para Diogo e Carvalho (2001), o projeto implica que o sujeito se coloque na 

posição de autor do que se quer realizar, planejando uma intervenção e transformação 

desejada de uma situação real que pressupõe a mobilização de meios. 

Leite (1998, p. 60) sobre o projeto disse: “não se trata de adotar propostas 

inovadoras: precisamos entendê-las, perceber em que concepções se baseiam, quais são seus 

referenciais teóricos e suas implicações práticas”. Segundo ela ainda, os projetos não podem 

ficar restritos à escolha de um tema para trabalhar com todas as áreas do conhecimento, “nem 

a uma lista de objetivos e etapas” (LEITE, 1998, p. 61). 

Todavia a compreensão do projeto possui muitos sentidos, o que causa muita 

confusão. Segundo Boutinet (2002, p. 179), “essa confusão [...] permanece mesmo quando 

esse projeto se encontra, na melhor das hipóteses, explicitado no papel”. A respeito disso o 

mesmo autor  citou ainda três tipos de confusões que causam equívoco quanto ao 

conhecimento sobre projeto. Inicia pela confusão de linguagem, quando da designação do 

projeto, e que na literatura educacional brasileira pode ser constatado através das inúmeras 

publicações existentes.  

Outro equívoco refere-se a compreensão da capacidade do projeto em “quebrar o 

quadro coercitivo dos programas escolares para suscitar certa criatividade” (BOUTINET, 

2002, p. 180). Nessa visão, o autor explicita que em muitos casos os projetos são definidos a 

priori, colocando professores e alunos como meros executores do plano traçado pela escola, 

pelas secretarias de educação etc; finalizando suas reflexões, Boutinet coloca que o projeto, 

embora sistematizado com a intenção de ajudar a criança a construir conhecimento pela 

experiência, vem sendo adaptado a diferentes concepções e interesses que não expressam 

precisamente a preocupação com a aprendizagem. 

 

 
O projeto é abusivamente solicitado sem que haja um questionamento 
suficiente sobre as significações que lhe são associadas, o porquê das 
confusões contínuas que, em grande parte, vêm de uma amálgama entre o 
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que concerne à educação e o que concerne à pedagogia. (BOUTINET, 2002, 
p. 184). 

 

 

O projeto pode existir em função do ensino ou da aprendizagem, depende da ótica 

de quem o propõe. Cada perspectiva dessas requer uma reflexão sobre o que é ensinar, 

buscando entender em que base ocorre essa ação e em função de que ou de quem ela existe; 

acrescenta-se que tal intenção requer elementos a serem ensinados e critérios que possam 

demonstrar se os objetivos de ensino foram alcançados. Há de se refletir se as características 

relacionadas a objetivos, concepções de ensino, de aprendizagem, papel do professor e do 

aluno, execução, avaliação, sistematização, estrutura e conteúdo derivam de uma mesma raiz 

epistemológica. Ou seja, qual a base de origem de cada um deles. 

Nessa dimensão, a reflexão alarga-se para o significado do ato de aprender e a 

forma como acontece a aprendizagem pensando-se também em decorrência de como ele 

acontece e como saber se ela realmente se efetivou. 

Pode ainda se inferir que os projetos envolvem uma postura técnica, que envolve a 

dimensão do fazer, articular os meios, os caminhos, os recursos para organizar as ações a 

partir dos saberes existentes; e outra, a ética, movida pelas razões, as motivações pessoais ou 

intenções humanas. Essa postura envolve ainda dois aspectos relevantes: os políticos – a 

utilização do conhecimento em função de algo – e os acadêmicos – envolve a produção do 

conhecimento e sua socialização. Desse modo, buscou-se na literatura encontrada 

informações que possibilitassem definir e compreender as diferentes visões presentes e 

difundidas para o trabalho com projetos.  

Foram eleitas as denominações mais usuais: Método de Projetos, Pedagogia de 

Projetos ou Projetos Pedagógicos, Projeto Escolar de Pesquisa ou Investigativos, 

Projetos de Trabalho, Projetos de Ensino, Projetos Didáticos, Projetos de 

Aprendizagem. Os elementos elencados foram os mais comuns no processo de elaboração 

dos projetos: Origem do trabalho em sala de aula, objetivos, paradigmas, conhecimento, 

conteúdos/currículo, modo de execução, aluno, professor e envolvem as ideias que dão 

suporte as diferentes abordagens. Os autores que deram suporte a essa construção foram 

Aguayo (1951), Hernandéz (1998), Jolibert (1994), Leite e Malpique (2001), Machado 

(2000), Martins (2005), Moresco (2006), Oliveira (2005), Diogo e Carvalho (2001), Leite 

(1998)  e Boutinet (2002). 

A leitura desses autores possibilitou entrever diferentes concepções e nomeclaturas 

para o projeto. As informações foram organizadas e apresentadas em forma de quadro na 
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intenção de melhor visualização e compreensão dos elementos que foram elencados em cada 

uma.  

Destaque para o fato de que o quadro traçado não foi uma idéia inovadora no 

sentido de acomodar as diferentes denominações e apresentar as concepções a cerca dos 

elementos e de tentar estabelecer relações entre eles, mas contribuiu no sentido de visualizar 

tais informações e auxiliar em sua compreensão.  

A seguir pode-se encontrar o quadro expresso, no qual, página a página os 

elementos destacados anteriormente foram apresentados. 
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Denominação 
 

Método de 
Projetos 

Pedagogia de 
Projetos ou 
Projetos 
Pedagógicos 

Projeto Escolar 
de Pesquisa ou  
Investigativos 

Projeto de 
Trabalho 

Projetos 
de Ensino 

Projetos 
Didáticos 

 Iniciativa dos 
alunos 

 
De forma 
individual ou 
coletiva,  
 
De uma situação 
problema. 

 
 
 

Partem da 
realidade na qual 
os indivíduos 
convivem.  
 

Partem do 
interesse do 
aluno sob a 
orientação do 
professor. 

Desenvolve-se 
sob a orientação 
do professor.  
 
Considera 
conteúdos que 
devem ser 
ensinados – 
interdisiciplinari
dade; 
 
Um problema 
identificado pelo 
aluno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O professor tem 
o controle 
absoluto do 
projeto.  
 
Segue a 
seqüência de 
conteúdos do 
currículo.  
 
Ênfase no ensino 

Parte de um 
tema 
negociado com 
o grupo de 
alunos. 
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Denominação 
 

Método de 
Projetos 

Pedagogia de 
Projetos ou 
Projetos 
Pedagógicos 

Projeto Escolar 
de Pesquisa ou  
Investigativos 

Projetos 
 de Trabalho 

Projetos 
de Ensino 

Projetos 
Didáticos 

 Repensar a 
escola, e as 
formas de 
gestão dos 
espaços e 
tempos e das 
relações inter-
pessoais. 

 
Facilitar a 
interpretação 
da realidade 
por meio de 
atividades 
variadas. 

Ser uma forma de 
aprender 
inovadora pela 
ausência de uma 
estrutura fechada 
de trabalho. 
Questionar 
temáticas 
contemporâneas. 

Obter 
conhecimento 
sobre 
determinado 
problema. 
questão ou 
assunto, 
através da 
Experimentaçã
o.  

Repensar a 
escola, e as 
formas de gestão 
dos espaços e 
tempos e das 
relações 
interpessoais. 
Facilitar a 
aprendizagem de 
conceitos e o 
desenvolvimento 
de habilidade e 
competências. 

Ensinar 
determinados 
conteúdos de 
forma articulada 
ou não com 
outras áreas. 

 

 

Construção de 
conhecimento 

Construção de 
conhecimento e 
aprendizagem 
significativa. 

Construção de 
conhecimento 

Construção de 
conhecimento 
como uma 
produção ativa 
de significados. 
 

Transmissão do 
Conhecimento 

Construção de 
conhecimento. 
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Denominação 
 

Método de 
Projetos 

Pedagogia de 
Projetos ou 
Projetos 
Pedagógicos 

Projeto Escolar 
de Pesquisa ou  
Investigativos 

Projetos 
 de Trabalho 

Projetos 
de Ensino 

Projetos 
Didáticos 

 Procura 
restabelecer um 
vínculo entre a 
aprendizagem 
que acontece 
na escola e a 
vida; 
Experiência. 

Aprendizagem 
significativa.. 

Há a vivência 
de construção 
de um novo 
conhecimento 
ou a 
reconstrução 
do 
conhecimento 
existente. 

Aprendizagem 
pelo saber fazer, 
considerando as 
possibilidades do 
sujeito frente aos 
problemas que 
julga importante. 

 
 
 

 

Conjunto de 
informações 
articuladas que 
devem ser 
transmitidas. 

Funciona como 
instrumento 
para a 
compreensão e 
intervenção na 
realidade. 

 Os conteúdos 
estão 
vinculados ao 
contexto social 
dos sujeitos, 
considerando 
seus interesses 
e os 
conhecimentos 
prévios; 

Os conteúdos 
estão vinculados 
ao contexto 
social dos 
sujeitos, 
considerando 
seus interesses e 
os conhecimentos 
prévios; 

Os conteúdos 
estão 
vinculados ao 
contexto 
social dos 
sujeitos, 
considerando 
seus interesses 
e os 
conhecimento
s prévios; 

Os conteúdos 
estão vinculados 
ao contexto social 
dos sujeitos.  
Ordenados - 
roteiros prévios de 
ação, que são 
modificados de 
acordo com o 
andamento do 
processo, na 
interação durante 
as aulas. 
 
 

Os conteúdos e a 
organização 
curricular não 
estão vinculados 
ao contexto social 
do aluno e as suas 
concepções 
prévias.   
Organização 
formal do 
currículo escolar. 

Conteúdos são 
contextualizad
os e 
trabalhados de 
maneira 
sistemática. 
Definidos 
pelos 
problemas. 
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Denominação 
 

Método de 
Projetos 

Pedagogia de 
Projetos ou 
Projetos 
Pedagógicos 

Projeto Escolar 
de Pesquisa ou  
Investigativos 

Projetos 
 de Trabalho 

Projetos 
de Ensino 

Projetos 
Didáticos 

 Elaboradas 
pelo grupo - 
alunos e 
professores de 
maneira 
heterárquica 

Há dimensões 
desses projetos: 
de vida cotidiana, 
de 
empreendimentos 
e de aprendizado. 

Elaboradas 
pelo grupo - 
alunos e 
professores de 
maneira 
heterárquica 

Partem do 
diagnóstico do 
problema a ser 
investigado no 
espaço escolar; 
foco na pesquisa; 

 

Impostas pelo 
sistema,  pelo 
professor ou pela 
equipe para 
cumprir 
determinações 
conhecidas. 
 
 
 
 
 

Participação 
ativa dos 
alunos no 
desenvolvimen
to de 
seqüências 
didáticas. 

 Situações 
concre 
tas de interação 
e resolução de 
problemas; 
Trabalho 
coletivo 
Processo 
flexível, 
contínuo e 
dinâmico. 

 
 
 

Situações 
concretas de 
interação e 
resolução de 
problemas; 
Trabalho 
coletivo; 
processo flexível, 
contínuo e 
dinâmico. 

Situações 
concretas de 
interação e 
resolução de 
problemas; 
Trabalho 
coletivo; 
Processo 
flexível, 
contínuo e 
dinâmico. 

Situações 
concretas de 
interação e 
resolução de 
problemas, 
previamente 
estabelecidas 
porém passiveis 
de alteração; 
processo flexível. 

 
 

Exposição oral e 
exercícios de 
fixação; 
Trabalho 
individual e  
dirigido com 
controle das 
atividades e dos 
resulta 

dos 

Processo de 
investigação. 
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Denominação 
 

Método de 
Projetos 

Pedagogia de 
Projetos ou 
Projetos 
Pedagógicos 

Projeto Escolar 
de Pesquisa ou  
Investigativos 

Projetos 
 de Trabalho 

Projetos 
de Ensino 

Projetos 
Didáticos 

 Atitude ativa; 
Constrói 
conhecimento e 
desenvolve a 
compreensão 

Atitude ativa; 
Constrói 
conhecimento e 
desenvolve a 
compreensão. 

Atitude ativa; 
Constrói 
conhecimento 
e desenvolve a 
compreensão 

Atitude ativa; 
Constrói 
conhecimento e 
desenvolve a 
compreensão 

Receptivo, não 
tem oportunidade 
de escolha. 

Mantém um a 
relação 
dialógica com 
os pares e o 
professor, 
participando 
do processo de 
tomada de 
decisão sobre o 
processo de 
pesquisa. 

 Articulador e 
organizador das 
atividades da 
pesquisa. 
Estimulador da 
participação do 
aluno. 

Articulador e 
organizador das 
atividades da 
pesquisa. 
Estimulador da 
participação do 
aluno. 

Articulador e 
organizador 
das atividades 
da pesquisa. 
Estimulador 
da 
participação 
do aluno. 

Articulador e 
organizador das 
atividades da 
pesquisa. 
Estimulador da 
participação do 
aluno. 

Agente definidor 
dos objetivos e 
das atividades. 

Mantém um 
dialogo com 
seus pares e os 
alunos; um 
aprendiz e 
criador de 
estratégias para 
a 
aprendizagem. 
 
 
 
 

Quadro 3 - denominações atribuídas aos projetos: 
Fonte: construção da pesquisadora com base no levantamento bibliográfico
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Observando-se as informações expressas nas partes referentes ao quadro três, 

pode-se perceber que todos apresentam similaridades e convergências em alguns elementos e 

divergências em outros. As diferentes abordagens em síntese não são tão ‘diferentes’ assim, 

mas procuram dar uma tônica que possa distingui-las entre si. São diferenças teoricamente tão 

sutis que requerem uma atenção e uma reflexão conjugadas ao domínio de conhecimentos 

como os da história da educação e das teorias pedagógicas, para que tais sutilezas sejam 

entendidas. Uma realidade que ofusca a compreensão do projeto e dilui sua funcionalidade 

frente à perspectiva da formação.  

 No percurso de estudo sobre o projeto, houve o contato com algumas formas de 

compreensão do trabalho que aos poucos foram se evidenciando, assim não se podendo furtar 

a uma tentativa de refletir sobre elas.  Num total de sete denominações, nove aspectos foram 

identificados, comuns a todas. 

Quanto à origem do trabalho, esta é apresentada como residindo no interesse e 

problema identificado pelos alunos, exceto a perspectiva do projeto de ensino que possui um 

direcionamento bem evidenciado, abarcada pelas escolhas e a ação direta dos profissionais. 

Os objetivos diferem entre si na maneira como são descritos, mas enfocam cada 

um a seu modo a preocupação em modificar a estrutura convencional da escola, buscando 

agilizar o processo de aprendizagem de forma a que o que se aprende seja significativo.  Uma 

mudança que pretende uma inovação educacional através de um conjunto de experiências que 

desenvolvam diferentes competências e habilidades. Apenas o projeto de ensino tem como 

foco relevante os conteúdos escolares. 

A perspectiva que envolve a inovação a partir de situações problemáticas e a busca 

de soluções pelo sujeito aprendente, de modo muito geral foi da aquisição de conhecimento de 

maneira construtiva, excetuando-se o projeto de ensino que ainda está as voltas com o 

paradigma de transmissão, do condutismo. Essas diferentes visões estabelecem-se diante da 

própria concepção que se tem do que é conhecimento. Assim, a perspectiva condutista 

entende o conhecimento como algo a ser ensinado, os conteúdos que são previamente 

definidos e estabelecidos como as verdades da aprendizagem. O paradigma construtivista por 

sua vez reflete-se na intenção de promover a aquisição de conhecimentos, que acontece 

dependendo tanto de certas estruturas cognitivas inerentes ao próprio sujeito como de sua 

relação com o objeto da aprendizagem.  

Esses conhecimentos (conteúdos) são de interesse do aluno por vincularem-se a 

solução das problemáticas, possuindo relação com os currículos, mas não definidos 
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antecipadamente. Os conteúdos estão vinculados ao contexto social dos sujeitos, considerando os 

objetivos definidos pelo professor.  

As atividades, por sua vez, encontram lugar bem definido em cada abordagem e 

formam a prática docente diferenciando-se em cada perspectiva, quanto ao enfoque. Tem-se a 

organização das tarefas a partir dos problemas enfrentados concretamente pelos alunos 

pautada na experiência docente que direciona conjuntamente os caminhos a seguir; há uma 

abordagem mais centralizadora nos projetos de ensino que abarca as propostas impostas pelo 

sistema, pelo professor ou pela equipe para cumprir determinações conhecidas. Há ainda uma 

outra vertente cujo desenvolvimento se dá pela participação ativa dos alunos no 

desenvolvimento de seqüências didáticas como nos projetos didáticos. 

Todavia, embora um grupo considerável de abordagens, tenha o conhecimento 

como algo que se constrói mediante atividades negociadas pelos grupos de alunos e seus 

professores, o modo de execução de cada uma vai diferindo na condução. Têm-se os projetos 

de trabalho propondo situações concretas de resolução de problemas, previamente 

estabelecidas pelos professores, porém passíveis de alteração e os projetos de ensino partindo 

da exposição oral e a utilização de exercícios de fixação basicamente individual e dirigido 

com controle das atividades e dos resultados pelos professores. As demais abordagens 

convergem para práticas similares, isto é, situações concretas de interação e resolução de 

problemas a partir de trabalho coletivo. 

A posição do aluno frente ao projeto nessas abordagens é de um sujeito atuante 

diante das problemáticas identificadas, a exceção dos projetos de ensino, que os tem numa 

perspectiva de recepção do conhecimento, pois este é algo a ser informado. E o professor 

neste caso é o agente definidor dos objetivos e das atividades frente a demais abordagens que 

o coloca como articulador de ideias e organizador das ações. Nos projetos de trabalho ele 

ainda é o responsável pela introdução de novas informações ao conjunto conhecido dos 

alunos. 

Embora apresente uma compreensão da aprendizagem pouco alimentada no 

ideário pedagógico, os projetos de ensino caracterizam-se pela coerência entre seus 

elementos, pois a maneira de pensar o ensino e o conhecimento é complementada pela forma 

como se conduz à execução do projeto a exemplo das demais abordagem. Há de se lembrar, 

no entanto, que, quando o método de projetos é pensado como recurso didático de ensino, 

voltou-se para a perspectiva posta por Dewey do “aprender a aprender”. Segundo Saviani 

(2008, p. 432) o aprender a aprender significava “[...] no escolanovismo, [...] valorização dos 

processos de convivência entre as crianças, do relacionamento entre elas e com o os adultos, 
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de sua adaptação à sociedade”. Acrescentou ainda que “significava adquirir a capacidade de 

buscar conhecimentos por si mesmo”, possibilitando adaptação à “uma sociedade que era 

entendida como um organismo em que cada indivíduo tinha um lugar e cumpria um papel 

determinado em benefício de todo um corpo social”. Essa sociedade tinha uma característica 

que a diferenciava da atual situação: havia uma possibilidade deste indivíduo inserir-se no 

espaço do trabalho. 

Diferindo do contexto contemporâneo, o lema ‘aprender a aprender’, que pauta a 

perspectiva do projeto, vincula-se a uma compreensão diferente do próprio papel da escola. A 

idéia que perpassa é que há uma necessidade humana de atualizar-se constantemente para 

fazer frente a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, através das condições de 

empregabilidade.  

A referência às condições de inserção social do indivíduo mediante o trabalho se 

fez em virtude da própria organização dos mundos atuais, capitalistas, regidos por ideais de 

acumulação e colocação individual (status), que se faz presente no cotidiano de cada pessoa. 

Uma situação que envolve a aquisição de conhecimentos que venha garantir ao indivíduo uma 

participação efetiva no seu meio.  
 

 
A adaptação à sociedade exige novos tipos de raciocínio, o desenvolvimento 
da capacidade de comunicação e a recuperação de funções cognitivas 
deterioradas pelo trabalho de tipo puramente mecânico, buscando atingir 
níveis flexíveis de operação simbólicas. (SAVIANNI, 2008, p. 432). 

 

 

A situação que na atualidade sofreu mutação tem sido denominada de neo-

escolanovismo, um “movimento internacional de revigoramento das concepções 

educacionais” (SAVIANNI, 2008, p. 433) que tem por base toda referência a escola nova 

adaptada a uma realidade na qual a escola precisa preparar o indivíduo a conviver com as 

atuais demandas do trabalho. Ou seja, adquirir capacidade de iniciativa e criatividade que só 

através do desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender dará condições de 

empregabilidade a este individuo.  

Nessa reorientação da idéia do aprender a aprender, há também uma forma como a 

escola irá desenvolver as situações de ensino cujo objetivo será “dotar os indivíduos de 

comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade em 

que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas” (SAVIANI, 2008, P. 
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437). O que desemboca nas opções didáticas que possam agilizar e garantir o alcance dos 

objetivos, que podem não estar claros para os professores.  

Alegar essa pouca clareza é uma referência não aos objetivos próprios de cada área 

do conhecimento, mas aos objetivos de formação do sujeito – aluno no espaço da educação 

básica em relação a dinâmica do mundo contemporâneo. Essa pouca clareza dos objetivos de 

formação conduz muitas vezes ao desenvolvimento de práticas educativas dotadas de 

conhecimentos superficiais do processo de ensinar. 

A discussão sobre o projeto precisa incluir outro elemento para a análise, o 

currículo. Não se pretendeu neste trabalho defender que o projeto adquiriu um ‘status’ maior 

que de ser um instrumento que pode viabilizar propostas de intervenção pedagógica. Partiu-se 

da premissa que, sendo uma opção metodológica, possibilita através de sua estrutura 

organizacional o desenvolvimento de ações articuladas de ensino-aprendizagem.  

Como instrumento que carrega essa característica, pode se adaptar a diferentes 

perspectivas de trabalho pedagógico permeado por diferentes concepções de educar. 

O entendimento a partir da reflexão realizada foi, que a opção pelo projeto está 

envolta em concepções que presentes naqueles que o adotam, acabam por definir os 

encaminhamentos organizacionais do trabalho. A pouca percepção e compreensão dessas 

concepções pelos sujeitos, professores e coordenadores escolares reduzem a proposta do 

projeto a um conjunto de procedimentos desvinculados de uma visão de formação, pois a 

adoção técnica não significa necessariamente adoção teórica. 

A realidade interpõe-se como fator relevante na organização do currículo e na 

forma que ele vai se apresentar e definir as linhas de ação da escola e conseqüentemente, do 

professor. 
 

 

Assim, para determinar os conteúdos, os códigos pedagógicos e as ações em 
nossos currículos, devemos perceber o que queremos, que crianças e adultos 
queremos formar, qual o papel do professor e da escola neste processo, sem 
nos esquecermos de que o currículo possui seu papel social, político e 
ideológico. (HORNBURG; SILVA, 2007, p. 65). 

 

 

O processo educativo por sua vez envolve um conjunto de concepções e de 

instrumentos, de recursos – humanos e materiais – de objetivos, de conhecimentos que se 

congregam para dar forma ao perfil de ser humano que se deseja, capaz de integrar-se e 
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interagir no mundo em que vive, na realidade presente. Desse modo, a escola busca construir 

as possibilidades de concretização desse processo, através do que se denominou de currículo.  

O currículo é formado por elementos que juntos ajudam a compor as intenções e 

direcionamentos dados pela escola no percurso de concretização de sua função social. A 

perspectiva que se tem de educação vai permear a posição assumida pela escola. Assim, 

estudar uma metodologia, um percurso didático como o projeto, requer ampliar a visão 

estreita de técnica auxiliar no processo de ensino-aprendizagem para vê-lo como elemento no 

conjunto do processo educativo, isto é, considerá-lo como integrante de uma estrutura maior: 

a prática pedagógica que se circunscreve em dados tempo e espaço: um restrito a escola e 

outro na própria dinâmica sócio-histórica e política da sociedade onde se insere a escola e da 

qual fazem parte professores e alunos.  

Pode-se ainda afirmar que o currículo carrega ao longo de sua constituição como 

campo de estudo, diferentes compreensões, tanto de seu conceito quanto do que envolve e que 

está de alguma forma presente no dia-a-dia das escolas, mesmo que de forma pouco 

consciente em seus usuários. Sem adentrar em tal discussão, pode-se contemplar que a idéia 

de currículo precisa permear as escolhas docentes, haja vista ser ele o alicerce na  estruturação 

da escola e da educação. 

O que envolveu a prática do projeto no contexto de sua origem didática foi a 

intenção de materializar as concepções que se formavam sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, por meio de ações que lhes fossem coerentes. Não obstante, não se pode negar 

o fato que esta origem diz respeito a sua própria sistematização como método de trabalho 

didático, porque o projeto faz parte do dia-a-dia dos seres humanos. Essa dimensão da vida se 

coloca nos ideais que permeiam a própria organização pessoal do indivíduo – subjetiva – 

diante de sua existência. 

Também foi possível identificar que o projeto comporta uma dimensão que 

envolve as justificativas para as ações que movem o individuo em função de seus objetivos. 

Como algo tão próximo e inerente ao ser humano, o ato de projetar ganhou status de método 

pedagógico visando auxiliar o aluno a aprender de maneira mais real, mais reflexiva a partir 

da problematização. Essa maneira de conceber o trabalho didático surge no contexto de 

significativas mudanças na organização da sociedade (industrial) num movimento que 

também marca a adoção dos projetos na atualidade. Uma sociedade que vive um outro 

processo de mudança (tecno-científica) transpassada pelo reordenamento do capital. Todas 

essas mudanças provocam alterações na organização da escola/educação em função da 

formação do individuo que possa se inserir de forma produtiva na sociedade. 
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Mesmo não sendo objetivo educacional formar o individuo em função do trabalho, 

não se nega esta necessidade. Desse modo, a escola procura meios para viabilizar suas 

intenções formativas através de estratégias dentre as quais figura o projeto como 

possibilidade.  

O projeto apresenta dois aspectos: um de caráter externo, relacionando ao contexto 

histórico marcado por influências político-econômicas, que de uma maneira ou de outra, 

interferem na organização do próprio sistema escolar; o outro aspecto é de caráter interno 

relacionado a uma concepção filosófica adotada pelo pensamento pedagógico que permeou o 

pensamento de John Dewey, responsável por sua aplicação no espaço escolar. Uma percepção 

do processo de ensino baseado na lógica experimental ou experiência reflexiva. 

Na perspectiva de demonstrar a relevância das ações docentes, se buscou traçar um 

caminho que possibilitasse entrever como estão se desenvolvendo no interior da escola, 

aquelas que se voltam ao trabalho com projetos. Assim, seguem-se nesse percurso os passos 

que foram dados nessa intenção. 
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3 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA: procedimentos técnicos, delimitação do 

campo e a definição dos sujeitos 

 
 
 

Admirar é perguntar-se, é saber-se indagador e 
ser construtor do fazer.         

Pedro Novelli. 
 
 

 

A construção do percurso metodológico deste trabalho de pesquisa não se colocou 

como uma tarefa fácil. As opções pelas técnicas mais apropriadas causaram insegurança e 

indecisões, principalmente quanto aos procedimentos de construção dos dados e a 

identificação da concepção que fundamentaria estas opções.  

 A abordagem qualitativa encerra em si uma perspectiva de processo, de 

compreensão dos fatos, na qual as impressões do pesquisador não incidem sobre uma 

representatividade numérica, por isso não comporta um único modelo de análise e construção 

de dados. Esta abordagem preocupa-se em explicar e justificar as ‘coisas’ descrevendo-as. A 

pesquisa qualitativa é rica em dados descritivos, que são categorizados para facilitar e melhor 

organizar suas análises, constituindo-se como a abordagem escolhida nesta pesquisa.         

   A pesquisa qualitativa caracteriza-se pela percepção do fenômeno a partir de 

casos isolados, nos quais se observam as seqüências dos testemunhos, o contexto, numa 

exploração inicial que ajuda na eleição dos sujeitos que serão entrevistados ou dos casos que 

serão observados. Esse processo acontece basicamente através de uma pesquisa exploratória, 

cujos dados podem ser registrados de diferentes maneiras, inclusive na elaboração de um 

diário de campo. As informações obtidas são organizadas para a análise com o 

estabelecimento de possíveis padrões que auxiliam na classificação e triangulação, ou ainda 

na sua interpretação, o que contribui para a validação do conhecimento daí advindo 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 No entanto, para que esse processo possa ocorrer de forma organizada, alguns 

instrumentos são utilizados com mais freqüência que outros. As técnicas as mais variadas 

ajudam o pesquisador a dar conta de seus objetivos de estudo. Todavia, a opção e o 

desenvolvimento das técnicas precisam considerar os paradigmas ou aportes teóricos do 

trabalho, o objeto de estudo com sua delimitação espaço-temporal e as possibilidades de 

verificação e interpretação pelo leitor.  
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Em Educação, devido a opção metodológica de muitos pesquisadores, a 

abordagem qualitativa tem subsidiado vários estudos que se debruçando sobre o cotidiano 

escolar tentam compreendê-lo à luz da realidade concreta na qual a escola insere-se: suas 

relações inter-pessoais, seus currículos, os comportamentos dos diversos segmentos. Diante 

disso, diferentes enfoques são utilizados a fim de dar conta dos objetivos de cada pesquisa. 

Ao se constituir numa tentativa de compreender situações descritas e considerando 

os significados e características situacionais apresentadas, a pesquisa desenvolvida colocou-se 

dentro de uma abordagem qualitativa por superar a produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos. Particularmente, entendeu-se se configurar este trabalho 

como sendo do tipo etnográfico, desenvolvido a partir de um processo de observação direta, 

concomitante a realização de entrevistas semi-estruturadas, uma análise documental com 

registro sistemático e periódico em um diário de campo. 

A escolha da abordagem etnográfica partiu da idéia que, embora tenham sido 

estudados casos particulares, experiências pessoais de professoras a partir da mesma opção 

didática – o trabalho com projetos – buscaram-se, nesses casos particulares, um conhecimento 

mais geral que pudesse de certa forma ser universalizado. Ou seja, deveria existir alguma 

‘coisa’ no planejamento e desenvolvimento da ação das professoras que fosse comum aos 

demais profissionais que trabalham com projetos, mas era preciso descobrir o que havia de 

específico e que também poderia auxiliá-los em outras experiências. Foi esse desvelamento 

que se objetivou e nesse percurso a etnografia conduziu a utilização de diferentes recursos 

para a busca do conhecimento compreendendo que “[...] o pesquisador deve fazer uso da 

observação participante, que envolve observação, anotações de campo, entrevistas, análises de 

documentos, fotografias, gravações”. (ANDRÉ, 1997, s/p)39 

 

3.1 A PESQUISA EXPLORATÓRIA  

 

 

A pesquisa exploratória torna-se válida na medida em que possibilita o 

conhecimento inicial dos elementos para os quais há intenção de estudo, colocando o 

pesquisador em contato direto com os contextos, sujeitos e fenômenos. Proporciona uma 

familiaridade maior com tais elementos. Particularmente, a pesquisa exploratória colocou-se 
                                                
39 O referido texto não apresentava numeração de página. Conferir ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. 
Tendências atuais da pesquisa na escola . Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32621997000200005.  
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como uma possibilidade para o acesso aos campos de pesquisa e conduziu  definição das 

escolas e das profissionais que se dispuseram a participar deste trabalho. Esses momentos 

foram fundamentais para que o trabalho pudesse prosseguir.  

Os primeiros contatos com as unidades de ensino através deste recurso, deram-se 

ainda na formulação do projeto de pesquisa que seria apresentado na seleção de doutorado. 

Destaca-se que essa fase ocorreu no segundo semestre de 2006, e foi a partir dela que foram 

formulados os objetivos deste que se configurou o trabalho atual. Importante se faz destacar 

que o quadro delineado modificou-se no segundo semestre de 2007, havendo um 

realinhamento do trabalho em função da necessidade de definir um novo campo e novos 

sujeitos, antes do início das sessões de observação da prática das professoras que aconteceu 

no primeiro semestre de 2008. 

Nesse caso em particular, a delimitação das escolas, o campo de investigação 

escolhido para esta pesquisa, foi preciso realizar a pesquisa exploratória como posto 

anteriormente, cujo objetivo foi proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas 

a torná-lo mais explícito ou auxiliar na construção de outras hipóteses.  

Procurou-se conhecer o campo de pesquisa, o qual foi limitado a duas escolas 

públicas. Uma pertencente à rede estadual e outra a rede municipal de ensino da capital do 

Estado do Rio Grande do Norte. A pesquisa exploratória realizou-se mediante visitas 

agendadas. Nas primeiras visitas houve inicialmente a aplicação de um questionário, seguida 

da realização de entrevistas para a construção dos dados. Depois se seguiram visitas 

esporádicas, cujo objetivo foi o adensamento dessas entrevistas. Para complementar esta ação 

foi realizada a descrição dos ambientes físicos, sujeitos e situações para facilitar e colaborar 

no processo de compreensão do objeto estudado mediante a observação direta. 

Segundo MATTOS (2001, s/p)40, 

 

 

[..] o estudo, pela observação direta e por um período de tempo, das formas 
costumeiras de viver de um grupo particular de pessoas: um grupo de 
pessoas associadas de alguma maneira, uma unidade social representativa 
para estudo, seja ela formada por poucos ou muitos elementos. 
 

 

Para Laville e Dionne (1999, p. 176) a observação  

                                                
40 O referido texto não apresentava numeração de página. Conferir: MATTOS, Carmen Lúcia Guimarães de.  A 
abordagem etnográfica na investigação científica. Disponível em: 
http://www.ines.org.br/paginas/revista/A%20bordag%20_etnogr_para%20Monica.htm 
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Revela-se certamente nosso privilegiado modo de contato com o real: é 
observando que nos situamos, orientamos nossos deslocamentos, 
reconhecemos as pessoas, emitimos juízos sobre elas [...] a observação 
participa também de uma ampla variedade de descobertas e de 
aprendizagens realizadas pelos homens. 

 

   

A partir dessa atividade de observação, foi possível realizar o levantamento de 

informações a respeito tanto da estrutura física das unidades de ensino quanto da estrutura 

organizacional de cada uma. Essa fase também aconteceu mediante o agendamento de visitas 

e foi complementada pela realização de entrevistas seguindo um roteiro pré-estabelecido 

(apêndice A) na intenção de obter esclarecimentos de natureza contextual sobre os elementos 

e as pessoas observadas. Laville e Dionne (1999, p. 178) demonstram a viabilidade da 

observação, afirmando que diante disso “o observador tem sua atenção centrada em aspectos 

da situação que estão explicitamente definidos e para os quais são previstos modos de registro 

simples, rápidos, que não apelam para a memória e que reduzem os riscos de equívoco”. 

Em síntese, o período compreendido entre julho e novembro de 2006 possibilitou, 

mediante os recursos e ações desenvolvidas, definir as sujeitos (as quatro professoras e as 

duas coordenadoras pedagógicas) e os campos (as duas unidades de ensino). Isso possibilitou 

iniciar o trabalho de investigação com alguns dados que favoreceram a construção dos 

elementos de observação, mesmo com as alterações que ocorreram posteriormente. Todas as 

mudanças ocorridas foram explicitadas na seqüência deste trabalho. 

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: OBSERVAÇÃO, DIÁRIO DE CAMPO e 

ENTREVISTAS 

 

 

Para compreender um dado objeto, uma situação ou mesmo um sujeito e explicarmos 

o que acontece, como acontece e por que acontece, precisa-se antes de tudo conhecê-los. Essa 

tarefa implica algumas ações importantes: observação e descrição, porém não desenvolvidas 

de forma casual, como a que se faz constantemente no dia-a-dia e que oferecem um 

conhecimento superficial sobre as ‘coisas’.  
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A observação casual auxilia na identificação de problemas que podem se transformar 

em ricos objetos de estudo e reflexão e fontes de novas observações, mas não oferece um 

conhecimento aprofundado do problema ou do fenômeno. A observação é uma técnica que 

envolve todos os sentidos humanos para a apreensão da realidade e a utilização de 

“questionários e entrevistas, técnicas projetivas e análise de registros anteriores envolvendo a 

mesma temática objeto da pesquisa” (VIANNA, 2007, p.15). 

Para atingir um conhecimento mais elaborado a respeito dos elementos de interesse, 

precisa-se mais do que uma observação casual; precisa-se de uma conduta observacional mais 

sistemática, pautada em princípios científicos. A observação nesse sentido é uma das 

“características da atividade cientifica, inclusive na área das ciências humanas” (VIANNA, 

2007, P. 11). Foi a partir dessa idéia inicial que se adentrou na discussão e justificativa da 

observação como um recurso relevante para a compreensão das ações das professoras 

investigadas, considerando que  

 

 
[...] uma pesquisa observacional, para ser considerada como tendo 
significado científico, deve apoiar-se em fundamentos teóricos consistentes 
relacionados à natureza dos fatos ou comportamentos a serem observados. 
A observação é uma das mais importantes fontes de informações em 
pesquisas qualitativas em educação. Sem acurada observação, não há 
ciência. Anotações cuidadosas e detalhadas vão constituir os dados brutos 
das observações (VIANNA, 2007, p. 11). 

 
 

 

Nesse momento, algumas considerações foram necessárias a respeito das dimensões 

da observação na tentativa de justificar as escolhas realizadas. Para tal discussão foram 

utilizadas as análises de Flick (1997) e Vianna (2007). A observação realizada foi classificada 

como aberta por ser revelada aos sujeitos a serem observados, “uma observação pode ser 

‘aberta’, quando o observador é visível aos observados que sabem que estão sendo objeto de 

uma pesquisa” (VIANNA, 2007, p. 19). Porém, não se configurou como participante, por que 

a pesquisadora não se tornou parte ativa do campo observado, isto é, não se envolveu nas 

atividades do grupo nem procurou tornar-se membro. 

As sessões ficaram assim organizadas: 
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Escola  Professoras Nº de sessões 

Estadual  Palmira  02 

Estadual  Auta  03 

Municipal  Myriam  10 

Municipal Zila  04 
Quadro quatro: sessões de observações 
Fonte: registro das observações – diário de campo 

 

 

  Ainda pode-se afirmar que, embora houvesse objetivos definidos, não havia um 

conjunto de elementos previamente definidos para a observação, mas apenas um roteiro 

flexível que visava orientar o olhar.  

 

 
[...] a observação não-estruturada consiste na possibilidade de o observador 
integrara a cultura dos sujeitos observados e ver o ‘mundo’ por intermédio 
da perspectiva dos sujeitos da observação e eliminando a sua própria visão, 
na medida em que isso é possível [...] (VIANNA, 2007, p. 26) 

 

Este autor observa ainda que: 

 

  
[...] é com bastante freqüência usada como técnica exploratória, em que o 
observador tente restringir o campo de suas observações para, mais tarde, 
delimitar suas atividades, modificando, às vezes, os seus objetivos iniciais, 
ou determinando com mais segurança e precisão o conteúdo das suas 
observações e proceder as mudanças que se fizerem necessárias no 
planejamento inicial [...] (VIANNA, 2007. p. 27). 

 

 
A observação realizada pode ainda ser caracterizada como naturalista por ocorrer 

no próprio campo objeto do interesse da pesquisa sem a sistematização de situações 

experienciais. Segundo Vianna, a observação naturalista “[...] tende a usar um referencial 

mínimo para estruturar o fenômeno a estudar, assim como as questões que serão levantadas no 

momento da sua efetiva prática” (VIANNA, 2007, p. 17). 

     A opção pela observação se colocou pela consciência de que essa maneira de 

proceder poderia “levar em consideração várias facetas de uma situação, sem isolá-las umas 

das outras; entrar em contato com comportamentos reais dos atores, com freqüências 
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diferentes dos comportamentos verbalizados, e extrair o sentido que eles lhes atribuem” 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 180). 

O processo de observação foi iniciado considerando algumas questões 

norteadoras, que se originaram das análises das primeiras entrevistas41. Como o tema foi 

definido? Como o projeto foi iniciado na sala de aula? Por onde a professora começou? Como 

os alunos reagiram? Que atividades foram propostas? O que aparentava ser importante para o 

professor no desenvolvimento desse trabalho?  Descrever a interação pedagógica na condução 

do projeto para ver se caracteriza o trabalho com projeto; O tema do projeto tinha relação com 

todas as áreas? Com quais? Promovia a integração dos conteúdos? O exercício da aula era 

escolástico? Havia coerência entre a idéia do projeto e o que fazem em sala de aula? Dentre 

as diferentes perspectivas do projeto qual seria a que melhor definia a prática da professora? 

Era possível perceber a teoria pedagógica que permeava a prática da professora? 

As situações de observação foram registradas em um diário de campo, 

preservando-se na medida do possível a seqüência dos fatos e das impressões que surgiram, 

sendo anotadas imediatamente e transcritas sempre após seu encerramento.   O diário de 

campo é também conhecido como diário de bordo. Nele se anotam os eventos da observação e 

os aspectos de progressão da pesquisa. É o que se pode denominar de notas de campo. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 150) consideram como notas de campo um termo que “refere-se 

colectivamente a todos os dados recolhidos durante o estudo, incluindo as notas de campo, 

transcrições de entrevistas, documentos oficiais, imagens e outros materiais.” 

Ainda segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 151), as notas de campo podem originar 

o diário 
 

 

[...] pessoal que ajuda o pesquisador a acompanhar o desenvolvimento do 
projecto, a visualizar como é que o plano de investigação foi afetado pelos 
dados recolhidos, e a tornar-se consciente de como ele ou ela foram 
influenciados pelos dados. 

 

 

  No diário de campo desta pesquisa foram registradas, além dos fatos e das 

ideias, as questões que iam surgindo e tarefas que poderiam ser feitas. Informações que se 

constituíram os conteúdos das notas de campo. 

                                                
41 Essas entrevistas foram realizadas na pesquisa exploratória, anteriormente explicadas. 
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  Conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 152), o conteúdo das notas de campo 

consistem “em dois tipos de materiais”, um que é descritivo e o outro que é reflexivo. Os 

autores fazem uma distinção entre eles, afirmando que o conteúdo descritivo tem como 

prioridade “captar uma imagem por palavras do local, pessoas, acções e conversas 

observadas”; já o conteúdo do tipo reflexivo compreende o ponto de vista do próprio 

observador, “as suas idéias e preocupações.” 

   A presença desses dois tipos de conteúdos foi constante nos registros das notas. 

Havia, além das descrições, frases e parágrafos construídos a partir de momentos de reflexão 

sobre o que era observado. A linguagem utilizada foi simples e as reflexões serviram para 

melhorar as próprias notas, para identificar os saberes que se julgavam construídos a respeito 

do próprio objeto e aqueles que se percebia estarem emergindo a partir da observação. 

   Os registros foram acontecendo sempre no decorrer do período e digitadas após 

o término das sessões. Conforme as orientações de Vianna (2007, p. 58),  “o melhor 

momento para o registro é no decorrer do acontecimento, para evitar possíveis vieses 

seletivos e deformações decorrentes de lapsos de memória”, que foram rigidamente 

obedecidas, e a forma de registro também seguiu por suas ideias, ou seja, utilizou-se do texto 

narrativo, porque 

 

 
O dado narrativo procura preservar, sob a forma escrita, as informações na 
seqüência em que ocorreram e da mesma maneira que, originalmente, 
aconteceram, objetivando, muitas vezes, pouco ou nenhuma interpretação 
do seu conteúdo. A narrativa é quase sempre usada para oferecer a 
descrição de episódios que têm principio, meio e fim. (VIANNA, 2007, p. 
59). 

 

 

Além do registro escrito no diário de campo, contou-se com o apoio de gravações 

em áudio42 de alguns momentos de entrevista e observações, salientando que ocorreram nas 

sessões de planejamentos e que também são dados considerados narrativos, no entanto, apenas 

a partir do momento que são transcritos permitindo a análise de seu conteúdo.  

Não houve momentos de filmagens, por decisão das próprias professoras, que 

podem muitas vezes inibir o comportamento natural, por isso não houve insistência por parte 

                                                
42  O tempo de gravação em áudio nas duas escolas contabilizou duas horas, quarenta e quatro minutos e setenta 
e seis segundos. 
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da pesquisadora, que considerou ainda o fato de haver de qualquer modo uma pessoa a mais 

dentro da sala que indiretamente modifica a rotina e o comportamento dos sujeitos. 

Na vivência dessa observação inicial também ocorreu a definição dos sujeitos a 

participarem da pesquisa. No que tange a este trabalho, contou-se com um número de quatro 

professoras e mais outras duas atuando na função de supervisão pedagógica que se 

dispuseram a participar de forma espontânea. Essa participação espontânea deu-se após o 

convite e a apresentação dos objetivos propostos por esta pesquisa, seguida da primeira fase 

de entrevistas. O que motivou o convite a estas professoras foi à proximidade social existente, 

haja vista possuírem relações profissionais com a pesquisadora. Esse fator contribui para a 

produção de respostas que não constrangem o pesquisado. A formulação das questões neste 

tipo de relação surge pela consciência dos problemas existentes comuns a uma dada realidade 

vivida conjuntamente.  

Saber disso tornou-se relevante para a realização da entrevista, na formulação das 

questões que a compunham. As entrevistas constituíram elemento importante no processo de 

construção dos dados, pois forneceram as bases de muitos aspectos que foram posteriormente 

focos da observação direta. A opção pela técnica da entrevista justificou-se por ser, conforme 

Gil (1999), 

 

 
[...] bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as 
pessoas sabem, crêem, esperam, sentem, desejam, pretendem fazer, fazem 
ou fizeram, bem como acerca de suas explicações ou razões a respeito das 
coisas precedentes (GIL, 1999, P. 117). 
 

 

Como um dos elementos estruturantes deste trabalho, a entrevista foi direcionada 

inicialmente a equipe técnico-pedagógica na intenção de realizar o diagnóstico das escolas, e 

posteriormente, as professoras que utilizavam os projetos como recurso didático em suas 

aulas. Na concepção de Gil (1999, p. 115),  “[..] a entrevista é, portanto, uma forma de 

interação social. Mais especificadamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma 

das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação.” 

A denominação da entrevista como elemento estruturante nesta investigação foi 

dada ao tipo de objeto trabalhado, ou seja, as concepções e práticas das professoras, o que não 

pode ser avaliado sem considerar suas falas e suas experiências. Desse jeito, considerou-se ser 

a entrevista, conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 134), uma forma “[..] utilizada para recolher 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

90 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.”  

A entrevista é um processo inter-relacional entre pessoas que buscam e oferecem 

informações de uma dada forma sistemática ou não. É ainda um processo que demanda falar e 

ouvir, um diálogo entre o dito e o feito, que pode ser verdade ou não, no sentido que as 

informações dependem diretamente de quem pergunta e responde. 

A vivência da entrevista assume uma variedade de formas e de condução, 

acontecendo no ‘cara-a-cara’, pelo telefone, por via eletrônica; centrando-se num tema pré-

determinado, no qual as perguntas são programadas e lançadas de modo estandartizado a 

todos os sujeitos sem flexibilidade no processo; no entanto, pode-se seguir por outra vertente, 

semi-diretiva ou semi-estruturada, que possibilita se obter mais respostas com menos 

perguntas. 

A condução de uma entrevista precisa pautar-se num guia, isto é, numa 

organização mínima de questões julgadas relevantes aos objetivos da pesquisa, que devem ser 

hierarquizados em gerais e específicos. Num primeiro momento, explicitar esses objetivos 

coloca o entrevistado na situação de colaborador, enfatizando e garantindo o anonimato das 

informações.  

Particularmente os sujeitos se disponibilizaram a participar da entrevista, não com 

certo receio de ‘errar’ nas respostas, mas imbuídos de boa-vontade e intimidade. Uma 

situação não muito excepcional, pois “muitos sujeitos, a princípio, ficam apreensivos, 

negando a existência de alguma coisa importante a dizer” (BOGDAN ; BIKLEN, 1994, p. 

135). Essa situação ocorreu mediante a apresentação de um roteiro previamente definido, cuja 

intenção foi servir como elemento inicial de conversação. O roteiro foi dividido em quatro 

blocos (apêndice A) que possuíam objetivos definidos e foram antecipadamente apresentados 

aos sujeitos. Essas orientações pautaram a realização das primeiras entrevistas na fase da 

pesquisa exploratória. 

Nesse caso particular, as entrevistas do tipo semi-estruturadas aconteceram 

mediante respostas escritas a perguntas também escritas (apêndice A). Essa forma na 

condução do trabalho foi sugestão das professoras, que alegaram a dificuldade em 

disponibilizar tempo para apresentarem as respostas de maneira oral. Acrescentaram também 

que respondendo por escrito elas teriam condições de refletir mais sobre suas respostas. 

Assim, o guia de questões foi formado por vinte e uma questões dissertativas que abrangia 

aspectos da prática de ensino, das concepções e da própria organização da escola e da sala de 

aula. 
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Essas questões foram precedidas de outras dez objetivas que configuraram num 

breve questionário que auxiliou no traçado do perfil das professoras.  Tornou-se relevante 

destacar que muitas dúvidas surgiram com relação às perguntas e nessas ocasiões elas 

aproveitavam os poucos minutos de intervalos do ‘recreio’ e pediam esclarecimentos. Muitas 

dessas conversas não foram gravadas em áudio porque não eram planejadas, porém as 

professoras definiam o dia de retornar com as respostas, disponibilizando-se a também 

esclarecer as dúvidas que surgissem mediante a leitura dessas mesmas respostas. 

As situações descritas ocorreram no período de vivência da pesquisa exploratória. 

Concluída essa fase, deu-se início ao período de acompanhamento do processo de 

planejamento das professoras orientado pelas respectivas supervisoras e do desenvolvimento 

dos projetos em sala de aula, mediante a observação direta. 

A observação, como elemento da investigação pode se constituir em momento 

conflitante, devido à presença de um sujeito ‘estranho’ no campo e sua proximidade com os 

sujeitos, por que não se pode mensurar o “grau de influência que a presença do observador 

pode causar, modificando o contexto e mesmo a situação a ser observada” (VIANNA, 2007, 

p. 10). Ainda há de se considerar que “em observações em sala de aula, uma mudança que se 

opere no comportamento do professor e no dos alunos, pela presença do observador, pode 

comprometer todo o trabalho de pesquisa” (VIANNA, 2007, p. 10). fato que foi necessário 

ser considerado nas análises, a presença desse ‘estranho’, particularmente da própria 

pesquisadora em sala de aula. 

A presença da pesquisadora em cada escola foi recebida de maneira diferente. Na 

ESCOLA ESTADUAL, mesmo com a adesão à pesquisa pelas professoras, ainda houve 

problemas no momento de iniciar as observações. A professora Palmira, que acompanhou o 

trabalho desde o início da pesquisa exploratória se negou a finalizar o ciclo. Depois de alguns 

momentos de conversa, foi estabelecido um acordo com a pesquisadora, cujas regras foram 

apresentadas pela professora. Palmira aceitou sua presença por apenas dois dias. Diante da 

situação, a pesquisadora aquiesceu sua decisão. No caso da professora Auta, a presença da 

pesquisadora não alterou sua rotina, no entanto ela também definiu o numero de sessões das 

quais poderia participar. 

Na ESCOLA MUNICIPAL não houve nenhum tipo de rejeição à presença da 

pesquisadora na sala da professora Myriam, que contrariamente buscou muito sua 

participação em sala de aula, através de conversas sobre sua atuação e intenção de ensino. A 

professora Zila sentiu-se constrangida a partir da primeira observação, devido, segundo ela, 
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ao comportamento indisciplinado dos alunos. Apesar disso, não apresentou nenhum 

empecilho à presença da pesquisadora em sua sala de aula. 

A descrição de tais situações exemplificou as ideias anteriormente apresentadas, 

pois puderam ser comprovadas no dia-a-dia das observações, na entrada e na saída das salas 

de aula, porém além desse importante elemento, outro veio se somar: o fator período de 

observação, ou sessões de observação. Este número variou e dependeu exclusivamente do 

cronograma definido pelas professoras nos planos traçados. Conforme os objetivos da 

pesquisa, dever-se-ia observar a forma de condução e participação no planejamento e 

desenvolvimento dos projetos que foram estabelecidos pelas professoras. 

 A partir das respostas apresentadas pelas professoras ao primeiro conjunto de 

perguntas das entrevistas, foram estabelecidos alguns aspectos para as primeiras sessões de 

observação em sala de aula. No processo de identificação desses aspectos considerou-se a 

titulo de sugestão algumas questões apontadas por Vianna a partir das ideias de Selltiz (2007, 

p. 20), a saber, o que deveria ser observado, como proceder à efetivação do registro dessas 

observações, a definição dos procedimentos que viriam a garantir a validade das informações 

e por ultimo, a definição ou caracterização da relação estabelecida entre o observador e o 

observado.  

No processo de observação foram definidos alguns elementos que nortearam a 

entrada no espaço escolar, que posteriormente ampliaram-se diante da dinâmica da sala de 

aula. A elaboração desses elementos – ou aspectos - considerou que a observação “[...] em 

geral [...] tende a usar um referencial mínimo para estruturar o fenômeno a estudar, assim, 

como as questões que serão levantadas no momento da sua efetiva prática” (VIANNA, 2007, 

P. 16). 

Daí resultou a identificação de um conjunto de aspectos que foram considerados 

na elaboração de questões que nortearam os primeiros dias de observação de cada professora 

em sala de aula. As questões anteriormente citadas direcionaram o ‘olhar’ sobre as ações 

desenvolvidas e suscitaram novos questionamentos, que só afloraram mediante a inserção no 

cotidiano da escola. Isso demonstrou que a dinâmica da sala de aula oferece inúmeras 

possibilidades para investigações, haja vista a existência de diferentes componentes e 

condicionantes: estruturas físicas, materiais, humanas e administrativas, condições sócio-

históricas nas quais os sujeitos se encontram, por exemplo. Conhecer as estruturas e as 

condições em que o trabalho pedagógico se desenvolve colocou-se como necessidade e 

exigência neste trabalho, além de auxiliar para a compreensão do desenvolvimento do 
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processo ensino-aprendizagem nas escolas campos da pesquisa. Foram essas considerações 

que permearam a construção que se segue, na qual são descritas as duas escolas públicas onde 

este trabalho se desenvolveu. 

 

 

3.3 O CAMPO INVESTIGADO – ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA ADMINISTRATIVA 

NORTE DE NATAL/RN 

 

 

A edificação deste trabalho deu-se no encontro do interesse particular da 

pesquisadora pela discussão que envolve os projetos como instrumento metodológico de 

ensino com possibilidades concretas de estudá-los em outras realidades, a partir das práticas 

de outros professores. Nessa via, colocou-se como essencial a definição destas realidades e 

desses sujeitos, o que marcou significativamente este percurso estratégico, ou melhor, o que 

conduziu ao campo de pesquisa.  

 Uma das ações iniciais foi a definição das professoras que se tornariam 

colaboradoras nesta pesquisa. Partindo de uma conversa sobre as intenções de trabalho, 

justificada pelos objetivos traçados obteve-se a adesão voluntária. Embora Bogdan e Biklen 

(1994) não aconselhem a escolha de pessoas próximas, isto é que mantenham com o 

pesquisador algum tipo de proximidade, optou-se por trabalhar com professoras integrantes 

do circulo profissional da pesquisadora. A entrada no campo de pesquisa começou por visitas 

agendadas, em momentos posteriores ao contato com as professoras. As conversas iniciais 

versaram sobre as possibilidades de participação no processo de pesquisa, nas quais também 

ficou garantido o anonimato das participantes. Uma preocupação existente residiu na 

obtenção de autorização das professoras para  publicação das conclusões, advindas da 

construção dos dados obtidos na entrevista inicial. Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994) 

trouxeram uma significativa colaboração, quando explicitaram que  
 

 

A obtenção da autorização para realizar o estudo envolve mais do que uma 
benção oficial. Passa por desbravar o caminho para uma relação sólida a 
estabelecer com aqueles com quem irá passar tempo, de molde a que o 
aceitem a si e daquilo que pretende fazer. Será útil para sua investigação 
fazer com que os outros sintam que o ajudaram (BOGDAN; BIKLEN, 
1994, p. 117). 
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 Esse contato também garantiu as professoras conhecerem os fins que seriam dados as 

informações por elas apresentadas. Sendo uma pesquisa etnográfica, necessitou-se utilizar a 

técnica da descrição das unidades de ensino escolhidas, das professoras e situações para 

facilitar e colaborar no processo de compreensão do objeto estudado. Procurou-se conhecer o 

campo de trabalho, definindo duas escolas públicas. Uma pertencente a rede estadual e outra a 

rede municipal de ensino da capital do Estado. As escolas foram denominadas 

respectivamente por ESCOLA ESTADUAL e ESCOLA MUNICIPAL. 

Num primeiro momento entendeu-se ser relevante demonstrar a configuração da Zona 

Norte no espaço da Cidade de Natal e seu próprio espaço territorial43. Para isso utilizaram-se 

os mapas que se seguem e que pertenciam ao acervo da Secretaria Municipal De Meio 

Ambiente E Urbanismo – SEMURB (NATAL, 2007a). O primeiro mapa (figura 1) retrata o 

contorno do Município de Natal, com sua divisão regional e os limites de cada bairro que 

compõem as denominadas Zonas Administrativas. 

                                                
43 Todos os mapas utilizados pertenciam ao referido documento. 
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Figura 1 - Mapa dos limites geográficos da Cidade de Natal, bairros e Regiões Administrativas 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio ambiente e Urbanismo – 2007a 

 

O mapa seguinte retrata especificamente a Zona Administrativa Norte da Cidade de 

Natal (Figura 2) composta por sete bairros, que teve sua urbanização iniciada entre os anos de 

1960 e 1970, “mas sua solidificação se daria um decênio depois, com a construção de diversos 
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conjuntos habitacionais, através da COHAB44, agente do Banco Nacional de Habitação que 

cuidava de projetos habitacionais destinados às populações de menor poder aquisitivo” 

(NATAL, 2007a, p. 7). 

A escolha pela Zona Norte deu-se pelo fato da pesquisadora residir nesta área e 

também atuar profissionalmente em escolas nela localizadas. No tocante a definição das 

escolas, considerou-se a familiaridade com os profissionais, edificada pelo vínculo 

empregatício e lotação45 nas unidades de ensino. Todas essas escolhas justificadas 

principalmente por ser esta pesquisa um desdobramento do trabalho realizado no Mestrado 

Educação (CAVALCANTE, 2002), cujo campo de pesquisa foi exatamente uma escola 

pública da rede municipal, localizada no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. As 

instituições definidas para esta pesquisa foram uma ESCOLA ESTADUAL que se localizava 

no bairro Potengi e uma ESCOLA MUNICIPAL, no Bairro Pajuçara.  

No mapa a seguir é possível identificar os limites de cada bairro, observando-se 

também que o Potengi limita-se com o Pajuçara, no entanto, em ternos práticos, as escolas 

estejam localizadas bem distante uma da outra. As setas apresentam as imediações de cada 

escola, estando à esquerda a escola ESTADUAL e à direita a escola MUNICIPAL.

                                                
44 Companhia de Habitação Popular do Rio Grande do Norte - COHAB-RN. 
45 O termo lotação significa que o profissional foi encaminhado e assume suas funções na unidade especificada. 
É o que designa seu endereço profissional. 
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 Figura 2 - Mapa da Região Administrativa Norte da Cidade de Natal 
Fonte: SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - 2005 

  

O Bairro Potengi (Figura 3) tem sua fundação datada do começo dos anos 1970. 

Segundo a SEMURB (NATAL, 2007a, p. 6), “o topônimo do bairro Potengi é uma alusão ao 

ESCOLA 
ESTADUAL

ESCOLA 
MUNICIPAL 
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rio mais famoso do Estado. Esse rio era conhecido como Rio Grande, pelos portugueses, e 

como Potengi, pelos índios, e significa “Rio dos camarões” na língua Tupi-Guarani”. O bairro 

apresenta a configuração que pode ser observada no mapa da página seguinte. 

O bairro é um dos mais antigos da Zona Norte de Natal e tem como característica 

essencial o fato de ter sido totalmente planejado, “composto por grande concentração de 

conjuntos habitacionais, de traçados regulares e bem definidos e é um dos bairros mais 

populosos do município” (NATAL, 2007a, p. 07). É o único que faz limites com todos os 

demais bairros da Zona Norte. 

 A oficialização do bairro Potengi deu-se por meio do Decreto nº. 1.713, de 02 de 

setembro de 1975, sendo seus limites redefinidos pela Lei nº. 4.330 de 05 de abril de 1993 

publicado no Diário Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994 (NATAL, 2007 a). Nele 

estão localizados os conjuntos Potengi (1976), Soledade I (1978), Panorama I e II (1978), 

Panatis I e III (1979), Promorar e Panatis II (1981), Santa Catarina (1982), Soledade II (1982), 

Santarém (1983), Morada I e II, APERN e Planície das Mangueiras (1991). 

A ESCOLA ESTADUAL, campo de pesquisa, não atendia apenas a clientela restrita 

ao bairro Potengi. Muitos de seus alunos eram/são provenientes das imediações, ou seja, de 

loteamentos e assentamentos que pertencem a outros bairros.  
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Figura 3 - Mapa do Bairro Potengi 
Fonte: SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – 2005 

 
A ESCOLA MUNICIPAL localiza-se no bairro Pajuçara (Figura 4). Segundo a 

SEMURB (NATAL, 2007b, p.7), 
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As referências históricas às terras onde se situa o bairro Pajuçara aparecem 
nos registros de 1731, como data de terra concedida pelo Senado da Câmara 
do Natal, no segundo quartel do século XVIII. Relata o pesquisador Olavo 
de Medeiros Filho, (Terra Natalense, 1991/93), que a doação fora feita a 
Joana de Freitas da Fonseca, viúva do Capitão Manuel Correia Pestana. 
“Receberam, por título de compra, da viúva Dona Grácia do Rego o sítio 
chamado de Redinha, da outra banda do rio desta Cidade, com toda a terra 
do outeiro do Minhoto até o rio Guajiru, por largura, da praia da Redinha 
até a Lagoa Pajuçara”. 

 

 

A denominação de Pajuçara “origina-se de Ipajuçara, Lagoa da Palmeira Juçara” e sua 

urbanização aconteceu de maneira significativa a partir de 1987 com a construção dos 

conjuntos Pajuçara I e II. Nos primórdios dos anos 1990 houve um parcelamento do solo, 

sendo loteado   
 
 

[...] para abrigar o plano PAIH - Plano de Ação Imediata de Habitação do 
Governo Federal, financiado através da Caixa Econômica Federal, para 
imóveis tipo embrião. Destinava-se à implantação de casas para a população 
de baixa renda, atendendo àqueles que, excluídos do mercado habitacional, 
quisessem concretizar o sonho da casa própria a baixo custo (NATAL, 
2007b, p. 7). 

 
 

Foi a partir de 1991 que se deu à construção dos conjuntos habitacionais: “Novo 

Horizonte, Vista Verde, Parque das Dunas I, II, III, IV, V e VI, Brasil Novo, Vila Verde I e II, 

Morada Alvorada e Além Potengi” (NATAL, 2007b, p. 7). O bairro Pajuçara teve a definição 

de seus limites oficializada pela Lei nº. 4.328, de 05 de abril de 1993, publicada no Diário 

Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. A partir do mapa se pode perceber sua 

configuração, na qual se visualiza muitas áreas sem edificações, por serem consideradas de 

proteção ambiental, contendo um complexo de lagoas e dunas ao longo das margens do Rio 

Doce.  
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Figura 4 - Mapa do Bairro Pajuçara 
Fonte: SEMURB - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - 2005 
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Os alunos em sua maioria residem no próprio conjunto habitacional onde a escola está 

localizada e em alguns sítios no seu entorno. A seguir serão apresentadas as caracterizações 

das duas escolas campo de pesquisa. 

 

 

3.3.1  A escola estadual  

 

 

A ESCOLA ESTADUAL localiza-se no conjunto Santarém, no bairro Potengi 

(Figura 3). Atendia em 2007 a uma clientela de dois mil e trinta e quatro alunos, da educação 

infantil ao ensino médio.  

Em 2008, período em que foram observadas as práticas das professoras, atendeu a uma 

clientela de um mil quatrocentos e catorze alunos, dos anos iniciais do ensino fundamental, 

ensino médio e dos quatro níveis da Educação de Jovens e Adultos. Nesse período (2008), a 

escola efetivou a formação de quarenta e duas turmas distribuídas em três turnos de aulas, 

conforme expresso no quadro a seguir. 
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Tabela 1  Demonstrativo da matricula inicial da Escola Estadual no ano de 2008 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO ANO/NÍVEL 
Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos 

1º ano 02 50 _ _ _ _ 
2º ano 02 50 _ _ _ _ 
3º ano 02 56 _ _ _ _ 
4º ano 05 136 _ _ _ _ 
5º ano 03 81 01 25 _ _ 
6º ano _ _ 04 138 _ _ 
7º ano _ _ 04 139 _ _ 
8º ano _ _ 03 89 _ _ 
9º ano _ _ 02 74 _ _ 
1º ano Ensino Médio _ _ _ _ 03 131 
2º ano Ensino Médio _ _ _ _ 03 116 
3º ano Ensino Médio _ _ _ _ 02 87 
1º nivel EJA _ _ _ _ 01 27 
2º nivel EJA _ _ _ _ 01 45 
3º nivel EJA _ _ _ _ 02 91 
4º nível EJA _ _ _ _ 02 78 

Fonte: Mapa de matriculas de 2008 – Secretaria Escolar 
 

 

Seu quadro docente em 2008 estava formado por quarenta e cinco professores 

titulares (efetivos do quadro do magistério público estadual); quinze professores estagiários46; 

cinqüenta e um funcionários efetivos entre secretários, auxiliares de limpeza, vigias, porteiros 

e cozinheiras; duas coordenadoras de turno; uma coordenadora pedagógica; uma 

coordenadora financeira; três supervisoras pedagógicas; três orientadoras pedagógicas47.  

Contava ainda com uma Diretora e uma Vice-Diretora eleitas pelas comunidades escolar e 

local, uma professora na função de secretária geral. 

Na escola foram identificados diferentes recursos didáticos disponibilizados com 

facilidade aos professores (como TVs, toca-CDs, retroprojetor, computadores etc,.),  

                                                
46 Denominação dada aos professores contratados temporariamente pelo governo de Estado para suprir as vagas 
existentes no quadro do magistério público. São em sua maioria alunos graduandos dos cursos de licenciaturas 
cursando a partir do 3º período. 
 
47 Pela Lei Complementar nº 322, de 11.09.2006 que dispõe sobre o estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Estadual, em seu Art. 2º, II inciso, as funções do Magistério são de 
”docência e de suporte pedagógico desempenhadas respectivamente, pelos Professores e Especialistas em 
Educação”; e no III inciso as “ funções de suporte pedagógico: as atribuições de administração, planejamento, 
inspeção e direção escolar, supervisão pedagógica, orientação e pesquisa educacional”. 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

104 

possuindo um pequeno acervo bibliográfico voltado à formação docente bastante atualizado; 

uma coleção de fitas VHS com a maioria das tele-aulas do Programa TV Escola, impressoras, 

porém não dispunha de uma biblioteca para uso dos alunos e apenas alguns exemplares de 

livros didáticos guardados em alguns armários numa pequena sala. 

Sua clientela residia basicamente nos loteamentos – José Sarney, Nova República 

Alto da Torre, entre outros próximos e no próprio conjunto habitacional do Santarém. A 

Direção da unidade foi eleita unanimemente pela comunidade escolar, que reconheceu a 

postura democrática de seus gestores. Seu regimento estava atualizado e o projeto político-

pedagógico estava em fase de avaliação e reconstrução. O Conselho Escolar estava sob a 

presidência de uma docente. A Unidade Executora Caixa Escolar atuava no planejamento, 

desenvolvimento e fiscalização dos recursos financeiros que a unidade recebia. Não possuía 

grêmio estudantil ou qualquer organização representativa dos alunos. 

A construção do prédio não é recente, data de março de 1984, porém em 2006 

sofreu uma reforma em toda a sua estrutura física, elétrica e hidráulica. Ganhou um novo piso, 

revestimentos nas paredes das salas de aula. Foi construída uma nova sala para os professores, 

uma sala para o arquivo geral da escola, outra para o laboratório de informática. Possuía 

catorze salas de aula, sala de vídeo, uma sala onde se guardam os livros didáticos, sala 

direcionada ao suporte pedagógico, sala de direção, secretaria banheiro único para os 

professores. Contava também com um amplo pátio onde era servida a merenda. Com a 

reforma, os banheiros dos alunos foram adaptados aos alunos cadeirantes; e a cozinha também 

sofreu modificações, embora ainda precisasse equipar os armários.  

Não havia quadra de esportes ou outra área para realização de eventos escolares. 

As aulas de educação física aconteciam na quadra poliesportiva da comunidade. Essa 

realidade inviabilizava muitas atividades que a escola se dispunha a realizar. O espaço 

existente não acomodava os estudantes de forma adequada. 

Os recursos recebidos pela escola em 2008 foram provenientes dos seguintes 

programas: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para a aquisição de outros materiais 

necessários ao funcionamento da escola; Programa de autogerenciamento da Unidade escolar 

(PAGUE), que são recursos estaduais destinados ao pagamento das despesas com o 

abastecimento de água e energia elétrica das unidades de ensino; Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), destinado à aquisição da merenda escolar; Programa de 

desenvolvimento do Ensino Médio (PRODEB) destinado à manutenção dos alunos; ESCOLA 

ABERTA – programa federal para o desenvolvimento de atividades extra-curriculares 
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visando a integração da escola e comunidade local; Programa de Educação de Jovens e 

Adultos (PEJA) também para manutenção das turmas da EJA, num total de R$ 123.538,00.48 

 

 

3.3.2 A escola municipal 

 
 
A ESCOLA MUNICIPAL localiza-se no conjunto Parque das Dunas VI, bairro de 

Pajuçara. Esta atendia uma clientela média de 820 alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental e educação infantil distribuídos em dois turnos de funcionamento, conforme se 

pode observar pelo quadro a seguir: 

 
Tabela 2 -  Distribuição de turmas da Escola Municipal no ano de 2008 

MATUTINO VESPERTINO ANO/NÍVEL 
Turmas Alunos Turmas Alunos 

1º ano 03 76 02 52 
2º ano 02 58 03 87 
3º ano 02 69 02 69 
4º ano 02 75 02 73 
5º ano 02 74 02 70 
Educação infantil 02 59 02 52 

Fonte: Secretaria Escolar – dados de matrículas do ano de 2008 
 

 

Trabalhavam na escola trinta professores, entre os regulares e específicos. Estas 

denominações eram utilizadas informalmente pelos profissionais para designar e diferenciar 

os professores em seus dias de planejamento e no desenvolvimento de suas funções. Há os 

professores ‘do ensino regular’ que são aqueles responsáveis pelas turmas de alunos 

integralmente e são os portadores de formação superior em Pedagogia ou Curso Normal 

Superior e os professores com outras habilitações que atuam junto a essas turmas 

semanalmente. 

  Essa diferenciação pautava-se na estruturação curricular definida dela Secretaria 

Municipal de Educação, para os anos iniciais do ensino fundamental, em função da 

acomodação das mudanças propostas pelo Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto do 

                                                
48 Fonte das informações: Plano de Desenvolvimento da Escola PDE/2008. 
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Magistério49. O referido documento prevê em seu Art. 27 uma jornada de trabalho dos 

profissionais, com dezesseis horas de regência e quatro horas de atividades complementares 

(planejamento, correção de atividades, organização de diários etc.). Assim para que o 

professor tenha condições de se ausentar de sua sala de aula e não causar prejuízos à carga 

horária diária dos alunos, outros professores desenvolvem suas atividades nessas turmas.  

Estas atividades envolvem os conteúdos de Ensino da Arte, Educação Física, 

Ensino Religioso, Literatura Infantil e Informática que compunham a estrutura curricular dos 

anos iniciais. Segundo essa estruturação, até 2008 as disciplinas eram ministradas por 

professores habilitados nas respectivas áreas pertencentes aos quadros do magistério público 

municipal. Foi a forma encontrada pelo órgão central de complementar a carga horária de aula 

dos alunos em função da ‘retirada’ do professor ‘regular’ para a participação no planejamento 

escolar.  

 Além desses professores, a escola possuía quatro professores desenvolvendo suas 

atividades na função de suporte pedagógico distribuídos nos dois turnos. Segundo o Plano de 

Carreira, Remuneração e Estatuto do Magistério, em seu Art. 2º entende-se por 

 

 

III - Funções de Magistério, as atividades de docência e de suporte 
pedagógico, ai incluídas as de administração escolar, supervisão, coordenação 
pedagógica, planejamento, orientação educacional e inspeção escolar nas 
unidades de ensino ou no órgão central. [grifo nosso]. 

 

 
Contava ainda com uma Diretora e um Vice-Diretor eleitos pelas comunidades 

escolar e local, uma professora na função de secretária geral, e um quadro funcional 

complementado por funcionários terceirizados, isto é, pessoas que pertencem a empresas 

privadas prestadoras de serviços que são contratadas pela Prefeitura Municipal de Natal para 

desenvolver as funções de auxiliar de limpeza, auxiliar de secretaria, vigias, porteiros e 

cozinheiras. 

 A construção do prédio era recente, sua fundação datava do ano de 2007, 

possuindo treze salas de aula; uma sala direcionada ao suporte pedagógico onde acontecem os 

encontros semanais com os docentes para o planejamento, que é acompanhado pelos suportes 

pedagógicos. Esses encontros de estudo objetivam construir novos conhecimentos sobre a 

                                                
49 No Art. 27, 1º parágrafo encontra-se a base legal que define a distribuição da jornada de trabalho dos 
professores, justificando assim a decisão da SME quanto à grade curricular. Esta situação foi esclarecida 
posteriormente quando se descreveu a entrada no campo de pesquisa (RIO GRANDE DO NORTE, 2005). 
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prática pedagógica, a fundamentação teórico-metodológica das ações das professoras e dos 

professores.  

 Havia uma sala destinada à biblioteca, que possuía um acervo tanto de livros 

didáticos, revistas, DVDs, livros para-didáticos e de literatura infantil; uma sala onde 

funcionava o laboratório de informática; a sala de  Direção, uma sala onde funcionava a 

secretaria escolar e um pequeno anexo que servia de almoxarifado e uma ampla sala para os 

professores com dois banheiros privativos. Contava também com um amplo refeitório 

próximo a uma cozinha limpa e arejada, organizado com mesas e banquinhos para os alunos 

realizarem a merenda de maneira cômoda. Uma quadra de esportes coberta onde acontecem 

as aulas de Educação Física e alguns eventos promovidos pela escola e duas guaritas de 

segurança. Nessa perspectiva, foi possível observar que o edifício é suficiente para acomodar 

os estudantes de forma adequada nos momentos de aula. 

A escola localiza-se numa elevação do terreno, de onde se avistam as dunas da 

Praia de Genipabu. Possui muro em torno, garantindo a segurança das crianças e também 

acessos ao edifício para alunos com dificuldades de locomoção ou cadeirantes, como rampas, 

banheiros adaptados e identificação das dependências em Braille. 

 Os recursos financeiros que a escola recebeu foram provenientes do Plano 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinados a prover a merenda escolar; do Plano 

de Desenvolvimento da Escola (P.D.E), cujo objetivo é a aquisição de materiais e ações 

educativas que melhorem a aprendizagem dos alunos com mais dificuldades; do Projeto de 

Melhoria da Escola (PME) e do Repasse do Orçamento Municipal (R. O. M) para serviços e 

pequenas obras de reparo nas instalações da escola e Programa de Dinheiro Direto na Escola 

(P.D.D.E) para a aquisição de outros materiais necessários ao funcionamento da escola. Esses 

recursos são administrados e fiscalizados, pela Unidade Executora Caixa Escolar. A Escola 

possui Projeto Pedagógico e Regimento Escola, ambos aprovados pelo órgão central (SME) e 

pelas comunidades escolar e local. O Conselho Escolar existente foi eleito no ano de 2008, 

após a eleição dos novos diretores. 

Apresentar informações sobre as estruturas físicas e materiais de cada unidade teve 

por objetivo retratar um pouco a realidade onde conviviam professores e alunos, onde se 

efetivaram as intenções e as ações dos sujeitos.  Observar esses locais e as situações que neles 

transcorreram a partir das ações de outros profissionais que atuavam nas escolas possibilitou 

compreender também que a escola é um local de múltiplas aprendizagens, porém, estas não se 

materializam apenas a partir da prática do professor. Isso significa que todos os serviços da 

escola existem em função única da aprendizagem do aluno e são essenciais para a organização 
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do processo educativo como um todo. 

Embora possuíssem estruturas físicas e materiais diferentes, cada escola enfrentava 

obstáculos no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Estas dificuldades residiam 

principalmente na organização dos momentos em que os alunos não estavam em sala de aula, 

como no horário de servir a merenda, no recreio, ou nas festividades. As áreas livres das duas 

escolas não comportavam a quantidade de alunos utilizando-as ao mesmo tempo, desse modo 

sempre havia algum desentendimento entre eles ou pequenos acidentes.  

Esta realidade influenciava diretamente na organização das situações de ensino, 

pois os professores precisavam refletir sobre a melhor maneira de utilizar os espaços dentro 

de cada escola, se quisessem dinamizar suas aulas. Isso pode ser constatado a partir do 

acompanhamento dos momentos de planejamento das professoras e do desenvolvimento de 

suas aulas. 

Quanto aos aspectos humanos, isto é, a equipe de profissionais que atuava nos 

diferentes setores das escolas (secretaria, vigilância, cozinha, limpeza etc.), pode-se dizer que, 

embora se tenha apresentado a representação numérica de cada unidade, esse fato não 

significou que supriam as demandas de cada escola no tocante às atividades que precisavam 

ser desenvolvidas para garantir as necessidades do trabalho pedagógico. Em todos os setores 

havia muito serviço a ser feito e poucos profissionais para desenvolvê-los considerando os 

portes físicos de cada escola. Foram situações observadas que se não fossem bem 

administradas poderiam comprometer o desenvolvimento do trabalho docente e, 

conseqüentemente, a aprendizagem do aluno. 

 Segundo Libâneo (2001, p. 20), “todas as pessoas que trabalham na escola 

participam de tarefas educativas, embora não de forma igual” e que se pode identificar muitos 

exemplos “de que a organização da escola funciona como prática educativa”. O conjunto da 

escola ao desenvolver seu trabalho estabelece, mesmo que de maneira pouco consciente, uma 

parceria com os professores, em função de um melhor aproveitamento escolar dos alunos.  

A organização da escola, seu estilo de direção, a responsabilidade dos demais 

profissionais, o trabalho coletivo, a proposta curricular, até mesmo a estabilidade profissional 

e o nível de formação dos funcionários são elementos que podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma ação docente mais comprometida, mais eficaz. Ainda segundo 

Libâneo (2001, p. 22), esses elementos caracterizam o que se tem denominado de cultura 

organizacional ou da escola, “um mundo de significados, valores, atitudes, modos de 

convivência, formas de agir e resolver problemas, que vão definindo uma cultura própria de 

cada escola, e que tende a permanecer oculta, invisível”, que não se mostram diretamente à 
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observação, mas estão presentes e fundamentam, auxiliam e até incentivam ações docentes 

mais inovadoras e dinâmicas. É na convivência diária que esses aspectos fluem e a partir deles 

podem-se compreender as formas de atuação dos professores em sala de aula. 

Outros espaços importantes de cada escola são as salas de aulas. Nelas os projetos 

foram desenvolvidos. São os espaços onde as professores convivem com seus alunos e que se 

constituem espaços de interação entre os sujeitos e suas ações. Assim, apresentamos aqui uma 

breve descrição desses espaços. 

Na Escola Estadual havia duas salas de aula. A sala da professora Auta era a 

terceira do primeiro bloco de aulas, suas janelas estavam viradas para a entrada principal da 

escola. De lá se tinha uma visão da rua onde se localiza a escola. As janelas eram protegidas 

por grades de ferro devido a escola ter sofrido com furtos50 e depredações promovidos por 

pessoas externas a comunidade escolar. As carteiras do tipo mesa e cadeiras; Nesses 

momentos de atividades as carteiras e os alunos estavam em filas. As janelas ficaram fechadas 

devido as condições do tempo, isto é, era um período de chuvas e muito frio na cidade. 

A sala de aula da professora Palmira localizava-se no fim do 3º bloco de salas 

também no fim de um corredor.  Não era um ambiente muito acolhedor, pois nela eram 

guardadas as carteiras excedentes que substituiriam as que por ventura fossem danificadas. Na 

sala havia pelo menos 80 carteiras amontoadas próximas as janelas da sala, o que impedia o 

acesso às mesmas. Era uma das maiores em termos de dimensões físicas. 

 Assim, como a escola estadual, a municipal também teve como espaço físico de 

observação duas salas de aula. A sala da Professora Zila era a primeira sala do corredor direito 

a partir do portão central da escola. Nela, as carteiras eram individuais do tipo colegial e 

estavam organizadas em fila. Tem as mesmas características físicas da sala da Professora 

Myriam (esboçada logo a seguir), possuindo duas janelas do lado esquerdo considerando a 

posição da professora de frente para os alunos. 

A sala de aula da Professora Myriam localizava-se no corredor esquerdo da escola 

no sentido de quem entra pelo portão central. Possuía duas janelas do lado direito 

considerando a posição da professora de frente para os alunos. Ficava do lado da sombra. O 

quadro era branco e a professora utilizava pincel para escrever. Havia também um quadro de 

                                                

50  Segundo o Código Penal Brasileiro em seu artigo 155, parágrafo quarto, esta ação pode ser definida como 
furto qualificado: “I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa” e “IV - mediante 
concurso de duas ou mais pessoas”. 
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aviso de feltro onde a professora fixava imagens representativas das principais datas 

comemorativas da escola durante o ano; havia uma cestinha de vime51 cheia de livros de 

literatura infantil; uma caixa de papelão decorada cheia de brinquedos. Na parede oposta ao 

quadro havia um varal de corda de nylon com vários pegadores onde são expostos os 

trabalhos escritos dos alunos. Essa parede era dividida em duas partes, por uma coluna de 

cimento e cada lado ornamentado com uma moldura de cartolina acolhendo os trabalhos de 

cada turma em cada turno. As carteiras eram do tipo mesinha e cadeiras individuais adaptadas 

ao tamanho das crianças. Essas carteiras eram organizadas em filas duplas ou individuais, 

conforme a professora defina no dia.  

A descrição do espaço escolar teve a intenção de tornar familiar o ambiente no 

qual se desenvolveram os projetos, isto é, onde as professoras vivenciaram suas práticas. 

Segundo  Bogdan e Biklen (1994, p. 152), a preocupação com a descrição deve-se ao fato de 

que através dela pode-se “[...] captar uma imagem por palavras do local, pessoas, acções e 

conversas observadas [...] o objectivo é captar uma fatia da vida”. Consciente se esteve que 

por mais detalhada que fosse a descrição, não comportaria a exatidão dos fatos, das pessoas 

ou dos locais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
51 O vime é um produto obtido de espécies do gênero Salix, da família Salicaceae. As formas arbustivas, de uso 
tradicional em artesanato e cestaria são denominadas de vime. Fonte: 
http://www.infobibos.com/Artigos/2006_2/Vime/Index.htm 
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4 PROFESSORAS E PROJETOS 

 

 
Projetam, portanto, todos os que estão vivos, todos 
os que antecipam cursos de ação, os que concebem 
transformações de situações existentes em outras 
imaginadas e preferidas a serem perseguidas, tanto 
em termos pessoais quanto em termos coletivos, o 
que situa a idéia de projeto no terreno próprio do 
exercício da cidadania.  

 
(Nilson J. Machado) 

 

 

 

A prática dos professores constitui-se um fenômeno concreto que produz 

conhecimentos dentro de um contexto sócio-político que pode influenciar as posturas da 

escola e de seus profissionais. Posturas que podem  

 

 
[...] desvelar as relações opressoras de poder; denunciar o autoritarismo e a 
burocracia das relações calcadas no discurso cientificista, que apregoa 
soluções meramente técnicas para qualquer problema e fazer críticas à 
ideologia dominante e às situações de opressão, acenando com a 
possibilidade de auxiliar a transformar as realidades instituídas (IBIAPINA, 
2008, p. 26). 

 

 

Nessa perspectiva, a escola funciona como um instrumento de transmissão ou 

difusão do conhecimento, de formação de mão-de-obra com possibilidade de favorecer 

transformações (IBIAPINA, 2008). Porém, muito de seu papel formativo, está vinculado as 

concepções que permeiam as práticas dos professores e que muitas vezes estão dissociadas ou 

descontextualizadas da realidade existente. Essas práticas se materializam através de ações 

que por sua vez, constroem através de procedimentos, de técnicas. 

Assim, para se trabalhar com uma técnica é preciso conhecer suas bases teóricas 

que subjazem as estruturas formais de organização. Só assim há de se constituir uma das 

possibilidade de transformação social no interior da escola. 

Embora existam as teorias, a dinâmica do dia-a-dia muitas vezes impede a reflexão 

sobre elas. Essa dinâmica impulsiona a ação e a reflexão sobre a ação no momento de sua 

existência. No processo de observação do cotidiano das professoras esse foi um dado no qual 
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se destacou a reflexão sobre as ações de cada professora e a discussão sobre o fazer como o 

emprego de instrumentos técnicos de trabalho pedagógico-didático na intenção de explorar os 

conteúdos. Isso funcionou como um alerta no tocante aos elementos a serem analisados.  

A pesquisa possuía objetivos bem específicos quanto ao objeto, e inicialmente 

vislumbrava como contribuição auxiliar, de forma geral, os professores na compreensão do 

projeto para que esse instrumento promovesse realmente a aprendizagem de quem se 

envolvesse. Não abarcou a intenção de refletir conjuntamente com os sujeitos sobre os 

conhecimentos construídos, apenas a análise das ações de planejamento e execução dos 

projetos elaborados por eles. 

Coube esclarecer que o envolvimento das professoras se deu no desenvolvimento 

de suas condutas nos momentos de planejamento e execução do trabalho, acompanhados pelas 

suas respectivas coordenadoras e sob a intenção e observação da pesquisadora, numa atitude 

muito mais cooperativa que colaborativa (IBIAPINA, 2008). 

 

   

4.1 AS COLABORADORAS 

 

 

Sabe-se que uma das características do ser humano é sua capacidade de observar o 

seu entorno através de seus sentidos, captando as sensações do ambiente que o rodeia e 

analisando-as. Porém, na intenção de propor ou de construir um novo conhecimento, esta 

capacidade torna-se evidente e precisa essencialmente de uma orientação diferente.  

Essa orientação considera então o objeto a ser observado e analisado mediante 

procedimentos que possibilitem uma leitura fiel do fenômeno ou ambiente. Assim, a 

observação que o ser humano faz habitualmente no seu cotidiano torna-se mais refinada, 

exigindo uma técnica para se desenvolver a contento. 

A técnica da observação direta, ou pessoal, consiste, em verificar in loco aquilo 

que acontece num dado ambiente em que se desenvolve o processo em estudo, de maneira 

sistemática e planejada. Compreendeu-se então que a observação como técnica científica, 

além de atender a um objetivo de estudo, de investigação, carece também de ser registrada.  

O registro precisa considerar então os objetivos da observação, o que deve ser 

observado, como, quando e onde deve ser feita a observação e como serão feitos os registros 

(anotações/fotos/filmagem/gravações). 
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MUNICIPALESTADUAL
ES COLAS

Professora
Palmira

Professora
Auta

Professora 
Myriam

Professora
Zila

Coordenadora  
Isabel

Coordenadora 
Nísia

Os registros desse tipo de trabalho devem ser os mais claros e sucintos possíveis, 

sem perder a exatidão dos fatos para que se tenham condições de verificar a cada necessidade 

os dados construídos. No que pesou este trabalho, os registros foram realizados de forma 

especifica às situações observadas. Nas sessões de planejamento das professoras, houve 

momentos de registro escrito e alguns em que houve a gravação em áudio.  

Nas sessões de sala de aula, nas quais se observou a execução dos projetos pelas 

professoras, a observação esteve limitada ao tempo de duração das atividades que estavam 

sendo desenvolvidas e observadas, no entanto não houve gravação em áudio ou vídeo, por 

haver sido percebido a pouca disposição das colaboradoras a tal intenção. 

Inicialmente, ressaltam-se informações entendidas como relevantes para a 

compreensão dos dados a seguir. Fez-se uma incursão sobre as falas e ações dos sujeitos 

numa tentativa de explicitar as vivências escolares. Na intenção de garantir o anonimato das 

professoras, os sujeitos dessa pesquisa, foram utilizados pseudônimos que pudessem 

representá-las, optando-se por nomes que de alguma maneira ilustraram a cultura norte-

riograndense. Este mesmo critério foi utilizado para as coordenadoras que acompanharam as 

respectivas professoras. A representação de cada sujeito ficou assim expressa: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 5: demonstrativo das sujeitos – professoras e coordenadoras 
Fonte: resultados do questionário – 2007/2008 
 

 

Aqui coube explicar a configuração desses sujeitos neste momento, tendo em vista 
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fazer entender as mudanças que ocorreram no ano seguinte (2008). Na ESCOLA 

ESTADUAL foram definidas duas professoras (denominadas de Palmira e Clara) que 

lecionavam no turno vespertino, em turmas de 5º anos que seguiriam acompanhadas pela 

coordenadora geral. Esse acompanhamento justificou-se pelo fato de ser a pesquisadora a 

responsável pela coordenação do turno o que poderia inviabilizar os objetivos do trabalho de 

investigação, tanto por questões éticas e técnicas. 

Para que esse acordo fosse feito foi preciso uma conversa entre a coordenadora e a 

direção da escola para que essa situação fosse aceita e autorizada. Feito isso, consolidou-se o 

quadro de sujeitos na referida escola nesse primeiro momento.  

No entanto, essa configuração desfez-se no ano de 2008, quando houve a 

organização das novas turmas de alunos, formadas após as matriculas. A professora Palmira 

precisou ser remanejada para o turno matutino, em virtude de não ter formado turmas 

suficientes no vespertino, passando a ser acompanhada pela Professora. Coordenadora do 

turno, a professora Isabel. Nessa reorganização, a professora Clara ficou desenvolvendo suas 

atividades no turno vespertino, também sob a coordenação da professora Isabel. 

Vale antecipar que tal cenário modificou-se no processo de observação do trabalho 

em sala de aula. Houve a participação da professora Clara em todos os momentos de 

planejamento do projeto, porém quando do início das observações, ela precisou se afastar das 

atividades docentes através de uma licença para tratamento de saúde. Diante desse fator, 

houve uma intervenção voluntária da Professora Isabel, que se prontificou a falar com as 

demais professoras para identificar alguma que se dispusesse a participar da pesquisa. 

Após uns dias, integrou-se ao quadro a professora que foi denominada de Auta, 

que havia participado de todos os encontros de planejamento e pertencia ao mesmo grupo de 

ação de Palmira e Clara. Além disso, a professora Auta atendia aos critérios definidos. 

A definição das escolas como campo de pesquisa respeitou os critérios que foram 

estabelecidos: ser pública, vinculada a rede estadual e municipal de ensino da capital e ter em 

seu quadro de docentes efetivos, profissionais com experiência em trabalhar com projetos e 

que se disponibilizassem a participação nesta investigação. 

Na ESCOLA ESTADUAL o contato com as professoras aconteceu na sala dos 

professores. Esse momento foi contemplado na pesquisa exploratória e nele foi possível 

estabelecer uma conversa na qual foram apresentados a proposta de trabalho e seus objetivos. 

Para esse primeiro contato não houve necessidade de agendamento, pois a pesquisadora e as 

professoras mantinham contato diário tendo em vista exercerem suas funções no mesmo local 

e turno de trabalho. Apenas houve um convite para a conversa que foi aceito prontamente. 
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A existência de um vínculo profissional com as professoras proporcionou o 

conhecimento da experiência que estas possuíam com a elaboração e desenvolvimento de 

projetos, situação que conduziu a uma conversa inicial. 

A intenção dessa conversa foi oferecer informações sobre o projeto de pesquisa e 

de convidá-las a participar. Foi uma conversa breve, na qual as professoras se dispuseram a 

participar mesmo demonstrando insegurança quanto ao que deveriam ‘fazer’. Uma 

insegurança expressa em perguntas como: [...] e eu vou saber fazer o que você quer? 

(Professora Clara - informação verbal à pesquisadora em fevereiro de 2007). O que se pode 

perceber foi que a professora tinha medo de ‘errar’, ou seja, ela entendia que as respostas às 

entrevistas deveriam ser ‘combinadas’ ou discutidas antes de serem transcritas. Era um 

entendimento um pouco equivocado do que fosse uma entrevista. Esses momentos de 

conversa se multiplicaram, e por várias vezes houve a necessidade de explicar os objetivos da 

pesquisa.  

Quanto à ESCOLA MUNICIPAL, tornou-se relevante esclarecer algumas 

situações que também se interpuseram neste percurso. No período em que foi realizada a 

pesquisa exploratória, no primeiro semestre de 2007, houve a definição de uma escola que 

também se localizava no Bairro Potengi. A opção por visitar essa escola foi em função do 

interesse de uma das professoras. A mesma trabalhava com a pesquisadora na escola estadual 

e por isso tinha conhecimento do projeto da pesquisa. Essa professora se ofereceu para 

integrar o grupo de sujeitos e também solicitou que outra colega de trabalho fizesse parte na 

escola municipal onde atuava como docente, convite que foi aceito. Desse modo, houve a 

solicitação da autorização da escola. Foram realizadas as primeiras observações e entrevistas.  

Porém, a segunda professora que havia se disponibilizado a participar desta 

investigação foi removida52 dessa unidade por motivos particulares. Esse fato inviabilizou o 

trabalho, pois apesar das investidas realizadas para a definição de um novo sujeito, não houve 

adesão de outro professor nesta unidade de ensino. Desse modo, tendo em vista a remoção da 

professora e a indisponibilidade apresentada pelos demais profissionais convidados, houve a 

necessidade de definir outra escola.  

Por meio de um contato telefônico em novembro de 2007, foi agendada uma visita 

a outra instituição. Na escola em questão, a própria pesquisadora havia atuado como 

                                                
52 Segundo o Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto do Magistério público municipal, em seu Art. 23, diz 
que “remoção é o deslocamento do professor de uma para outra unidade de ensino, ou para a Secretaria de 
Educação do Município, sem que haja modificações na vida funcional do profissional do magistério, exceto as 
previstas em lei”. 
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professora de literatura infantil no primeiro semestre deste mesmo ano. Esse foi um fato que 

contribuiu para o aceite do convite. 

Na visita a escola, o contato inicial foi com uma das coordenadoras do turno 

matutino. Nesse encontro foram apresentados a proposta da pesquisa e o convite para que a 

escola se tornasse o atual campo da investigação.  

De posse das informações, a coordenadora Nísia se prontificou a participar caso 

houvesse a adesão das professoras. O contato com essas profissionais aconteceu duas semanas 

depois, a pedido da própria coordenadora. Alegou que a escola estava finalizando o processo 

de eleição de diretores, o que inviabilizaria qualquer oportunidade de contato devido ao 

período de campanha eleitoral.  

Na rede municipal de ensino da cidade de Natal a eleição direta para diretores é 

uma prática de longa data. O período de campanha eleitoral modifica a rotina da escola e sem 

querer adentrar em tal discussão, pode-se encontrar desde alterações nos horários de aula, para 

a visita dos candidatos, ao surgimento de disputas ideológicas e políticas que se transformam 

às vezes em disputas pessoais.  

Paro (1996) coloca que a vivência do processo eletivo trouxe a escola e aos 

diferentes sujeitos que a compõe uma série de situações conflituosas que atingem sua 

organização e a do próprio sistema. São formas de comportamento que permeiam a postura do 

próprio Estado e das políticas sociais. “Mas, como toda inovação, a perspectiva de introdução 

da via eletiva para escolha de diretores escolares provoca grande número de expectativas nos 

sujeitos envolvidos, muitas delas impossíveis de serem realizadas.” (PARO, 1996, p. 378). 

Uma compreensão que advém da própria experiência que o país viveu/vive das práticas 

políticas clientelistas nas quais “os agentes políticos não desistem de tentar fazer valerem seus 

interesses clientelistas” (PARO, 1996, p. 378) atuando as vezes de forma indireta nos 

processos eletivos, através de pessoas da comunidade, amigos ou mesmo com recursos 

materiais. 

Paro (1996) faz uma interessante análise sobre o processo de eleições para 

diretores e apontou fatores como o autoritarismo dos diretores, que ainda influenciados pela 

experiência passada de controle do Estado pela via da indicação de cargos, desenvolvem 

práticas pouco democráticas. Explica que o fato de modificar a forma de ascender a função 

não implica necessariamente a mudança de postura e concepção. Elas não caminham 

paralelamente. 
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Obviamente, as pessoas que pensavam que, com as eleições, o diretor mudaria 
seu comportamento, de forma radical e imediata, frustraram-se ao perceber 
que muito das características do chefe monocrático, que detém a autoridade 
máxima na escola, persistiu mesmo com a eleição. Mas, o que isso reafirma é 
que as causas do autoritarismo existente nas unidades escolares não advém 
exclusivamente do provimento do diretor pela via da nomeação política. 
Antes, é preciso considerar que tal autoritarismo é resultado da conjunção de 
uma série de determinantes internos e externos à unidade escolar que se 
sintetizam na forma como se estrutura a própria escola e no tipo de relações 
que aí têm lugar. Por isso, mais uma vez é preciso ter presente que, também 
neste caso, não se trata em absoluto de culpar a eleição, mas de reconhecer 
que ela tem limites que só podem ser superados, quando se conjuguem ao 
processo eletivo outras medidas que atinjam a própria organização do trabalho 
e a distribuição da autoridade e do poder na escola. (PARO, 1996, p. 385). 

 
 

Ciente de que a vivência do processo de eleição envolve os momentos de 

campanha, nos quais os candidatos lançam suas propostas de trabalho aos diferentes 

segmentos, fato que por si só implica a reorganização do trabalho pedagógico em função 

desse momento pontual, respeitou-se o pedido da coordenadora Nísia. Na ocasião da segunda 

visita, após a apresentação da proposta de trabalho, houve a adesão de duas professoras, 

ficando combinado para o início do ano letivo de 2008 as observações do planejamento e em 

sala de aula.  

 

 

4.2  AS COLABORADORAS: PROFESSORAS 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos, além da observação do espaço físico das 

escolas, no âmbito desta pesquisa de cunho etnográfico, como foi dito, foi entregue um 

questionário com nove questões objetivas que possibilitou traçar o perfil das professoras. No 

tocante ao processo de entrevista, utilizou-se como instrumental um roteiro escrito composto 

por vinte e uma questões dissertativas, focalizando aspectos da prática, conceitos presentes no 

cotidiano das professoras. A definição pelos sujeitos considerou os aspectos anteriormente 

citados. O vínculo empregatício ser efetivo para que diminuísse as chances de rotatividade das 

professoras e a experiência de trabalho com os projetos em sala de aula. 

O fator gênero feminino predominou, porém não foi uma escolha intencional, mas 

uma situação que se colocou de forma um pouco natural, se podemos dizer assim, pois, 

embora no quadro de docentes houvesse vários professores, estes não acenaram com a 
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possibilidade de participação. 

No tocante ao tempo de serviço, percebeu-se uma significativa diferença quantitativa 

entre elas. As professoras Palmira e Auta possuíam uma experiência profissional entre 26 e 30 

anos de docência. As professoras Myriam e Zila estavam entre 05 e 15 anos.  Este perfil 

também foi condizente com a experiência docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental, isto é, suas experiências profissionais foram quase que exclusivas e dedicadas 

aos anos iniciais da escolarização infantil. 
 

      
Quadro 6 - perfil das professoras 
Fonte: questionário – 2007/2008 

 

 

A tabela a seguir deu uma dimensão da organização das turmas de cada professora no 

tocante ao período que lecionavam e os respectivos números de alunos por turma, deixando 

evidente um equilíbrio entre tais quantidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dados / questões Palmira Auta Myriam Zila 

Sexo  Feminino Feminino Feminino Feminino 
Tempo serviço 26 anos e seis meses 27 anos 09 anos e 03 meses 16 anos 

Formação 
 acadêmica 

Graduação 
Pedagogia séries 
iniciais. 
Especialização em 
Alfabetização 

Graduação 
Pedagogia séries 
iniciais. 
Especialização em 
Alfabetização 

Pedagogia Magistério e 
Pedagogia 

Experiência 
profissional em 
outras séries 

- 06 anos - - 

Tempo de  
docência no ensino 
fundamental 

26 anos e 6 meses 21 anos 02 anos e 10 meses 
 

16 anos 

Série/nível que 
 leciona 

5º ano 
 

4º ano 
 

2º ano 
 

3º ano 

Quantos alunos 
 em sala de aula: 

25 25 32 32 
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Tabela 3 – composição das turmas no ano de 2008 

Fonte: Secretaria Escolar 
 
 

 

4.3 SEGUIR OUVINDO, SEGUIR LENDO, BUSCAR CONHECER E COMPREENDER. 

 

 

Ouvir o que as professoras tinham a dizer considerou que ao se fazer uma 

entrevista invade-se a privacidade de outra pessoa, toma-lhe tempo, atenção, esforço 

emocional e cognitivo, que merecem um cuidado na hora de se reproduzir o pensamento 

exposto. Na tentativa de ser o mais fiel possível às colocações das sujeitos professoras, 

organizou-se essas falas individualmente. Uma a uma, foram sendo descritas as ideias, os 

conhecimentos e os sentimentos destas professoras. Vencendo as barreiras da timidez, elas 

foram se colocando, escrevendo e conversando sobre as perguntas e as respostas.  

Ao questionário apresentado os sujeitos, foram anexadas perguntas que 

compuseram o roteiro de entrevista na fase exploratória, organizado em quatro momentos 

formados por blocos de questões. O primeiro bloco versou sobre a justificativa das 

professoras pelo trabalho com projetos e os objetivos foram identificar professores do 

ensino fundamental que faziam uso de projetos como instrumental didático, bem como os 

motivos que ocasionaram suas opções. Este bloco contemplou três questões sistematizadas no 

apêndice um, bem como as demais. 

Visando compreender como se dava o planejamento dos projetos e identificar os 

elementos que compunham sua sistematização, foi organizado o segundo bloco de questões 

que englobou cinco perguntas. O terceiro momento objetivou identificar os conhecimentos 

presentes na prática das professoras sendo denominado fundamentação teórica composto 

por cinco questões que focaram as aprendizagens  docentes. 

O quarto momento foi pensado e organizado a partir das reflexões a respeito dos 

dados construídos nos três primeiros blocos de questões e buscou discutir as respostas 

Número de alunos Professora Nível 
Meninos Meninas 

Faixa Etária TOTAL 

Palmira  4º ano 17 11 10 anos 28 

Auta 5º ano 13 12 12 anos 25 

Myriam  2º ano 16 16 08 anos 32 

Zila  3º ano 18 19 09 anos 37 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

120 

anteriores e esclarecer dúvidas existentes. Constituiu-se por sete questões versando sobre a 

prática das professoras.  

A obtenção desses dados deu-se a partir de um movimento de ‘ida e volta’ entre a 

pesquisadora e as professoras, que à medida em que respondiam por escrito as questões 

apresentadas, discutiam as dúvidas que surgiam. A seguir, apresentar-se-ão as reflexões 

nascidas desses encontros.  

 

 

4.3.1 Momento um: justificativa da opção pelos projetos... Ou da necessidade de mudar 

a prática. 

 

 

 Nesse momento, utilizando um roteiro escrito (apêndice um) foi apresentado as 

professoras um conjunto de questões pré-definidas. As perguntas enfatizaram a justificativa 

para o uso dos projetos em sala, o porquê dessa opção.  Nas respostas destacou-se que o 

projeto poderia facilitar, estimular, integrar e nortear a aprendizagem.  

   A professora Palmira afirmou que sua opção deu-se em virtude de experiências 

vivenciadas em seu curso de graduação a partir de “[...] estudos realizados no Instituto 

Kennedy, foi lá onde pude ter os primeiros contatos com essa forma de trabalho”. Já a 

professora Auta colocou-se da seguinte forma: “Trabalhar com projeto é de fundamental 

importância para dinamizar a prática docente e buscar subsídios para melhorar o desempenho 

do aluno e um espaço verdadeiramente participativo dentro da escola”(informação verbal à 

pesquisadora em março de 2008). A decisão da professora Myriam 

 
 
[...] em trabalhar com projetos está baseada nas profundas aulas que 
tive em minha graduação em pedagogia, daí percebi como é possível 
tornar conteúdos insignificantes em aprendizagens significativas. 
(informação verbal à pesquisadora em março de 2008) 
 
 

 A professora Zila disse que sua opção deu-se por entender ser “ [...] um meio 

norteador para desenvolver um trabalho de qualidade, obtendo um resultado que 

quantitativamente surta efeito”. 

No tocante às respostas, um elemento chamou atenção: dinamizar a prática 

docente. A abordagem da inovação envolveria que sentido para as professoras? Foi um 
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questionamento que conduziu a uma reflexão sobre sua relação com o projeto. Atualmente 

nota-se que a compreensão de dinamismo está muito relacionada ao entretenimento e em 

como os educadores podem fazer para melhorar o processo de aprendizagem dos alunos. Uma 

outra perspectiva trata a questão da inovação vinculada ao emprego das novas tecnologias, 

como o computador e o projetor multimídia, isto é, a utilização de recursos considerados 

modernos. No caso desta pesquisa, a inovação esteve próxima do uso do projeto, a partir do 

entendimento das professoras, por estarem percebendo-o como um recurso que traria a 

inovação, por ser ele mesmo dotado deste caráter inovador. A existência do paradoxo não 

desfaz a realidade: a perspectiva de inovação a partir de um caminho que não é tão moderno.  

 Também havia implícito nas ideias das professoras o reconhecimento da 

existência de diferentes conhecimentos que precisavam ser difundidos e organizavam-se sob a 

forma de conteúdos escolares os quais os alunos precisavam aprender e assim obter resultados 

satisfatórios. Todavia, o caminho a ser percorrido colocou-se como aspecto mais do que 

relevante conduzindo as professoras a buscarem itinerários metodológicos que viabilizassem 

o trabalho educativo de modo a ‘quebrar’ com a experiência cotidiana tradicional de ensino: 

aí entrou o projeto. 

Contudo, ao se considerar o cotidiano das professoras em sala de aula, pode-se 

atestar que na prática também foram elementos de preocupação o desenvolvimento de 

determinados hábitos e atitudes necessárias ou subsidiárias as aprendizagens de conteúdos 

conceituais. Tais afirmações se consolidaram a partir das sessões de observação descritas 

posteriormente. 

A perspectiva da interdisciplinaridade também figurou como um elemento 

favorável à adoção do projeto pelas professoras. Sem adentrar nos pressupostos que regem o 

campo teórico, a interdisciplinaridade foi compreendida por elas como a possibilidade de 

estudar um tema sob a ótica de diferentes áreas.  A ênfase no desenvolvimento do processo de 

aprendizagem do aluno, vinculado à utilização de um recurso metodológico de ensino, 

destacou-se como fato, como se este fator garantisse por si só essa aprendizagem, isto é, uma 

compreensão de que o projeto funcionaria como um ‘estimulador’ que supera outras práticas 

de ensino quem compõem o cotidiano escolar. Aparentemente o que transpareceu foi que a 

adoção do projeto como instrumento de ensino já garantiria a aprendizagem do aluno de 

forma dinâmica, estimulante, integradora. 

A segunda questão versou sobre o tempo em que trabalhavam com projeto, 

salientando-se que a pergunta fazia referência a perspectiva cronológica mesmo. Pelas 

respostas foi possível identificar que correspondia a um período de dois a nove anos após a 
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conclusão de seus cursos de graduação. Quando questionadas em que momento do processo 

de ensino-aprendizagem os projetos eram utilizados, afirmaram ser sempre que possível, ou 

no decorrer dos bimestres.   

A Profª. Palmira disse: “sempre procuro trabalhar utilizando projetos didáticos em 

quase todos os momentos” (informação verbal à pesquisadora em março de 2007). 

Professora Auta afirmou que o uso do projeto facilitava a “aquisição de 

conhecimentos” e auxiliava “na didática de sala de aula” e justificou sua posição afirmando 

que os utilizava “[...] em quase todos os bimestres” (informação verbal à pesquisadora em 

março de 2008). Zila comentou que havia trabalhado com eles na faculdade ao cursar 

Pedagogia, só voltando a trabalhar no período em questão (2008) quando retornou de um 

afastamento do trabalho. 

Myriam ao responder sobre tal questão afirmou que já trabalhava há cinco anos e 

que a utilização dos projetos estava vinculada à relevância do tema, segundo ela “acho que 

devem ser utilizados quando surge uma necessidade de aprendermos a fundo determinado 

assunto, contribuindo para que ocorra aprendizagem de qualidade”.  

O período compreendido em termos de anos foi uma representação geral, no 

entanto esse fato não demonstrou a construção de uma postura investigativa total, isto é, o 

desenvolvimento de projetos acontecia de maneira episódica, alternando-se ao 

desenvolvimento de práticas cotidianas de aulas, como a exposição oral e a cópia de 

exercícios escritos. 

A questão do quando apresentou respostas diferentes pelas professoras. Teve-se 

uma compreensão do quando na dimensão do ‘tempo cronológico’ como o momento de 

utilizar o projeto em datas estabelecidas: bimestralmente. Em contrapartida, outra relacionada 

à compreensão do termo como ‘momentos de necessidade’ que não possuía uma marcação 

exata, mas partia da identificação de uma problemática. Resistiu nessa questão à presença 

consciente da necessidade de modificar a desempenho didático em função da aprendizagem 

de conteúdos dentro de abordagens atitudinal e conceitual como fator determinante do período 

de desenvolvimento de projetos. 

Os diferentes posicionamentos encontrados na fala das professoras poderiam ainda 

ser filiados a versões ou denominações atribuídas ao trabalho com projetos existentes na 

atualidade,53porém estes não se apresentaram de forma consciente por elas mesmas. Em 

síntese, foi possível perceber também, a partir do que disseram as professoras, que o projeto 

                                                
53 Conferir Quadro de denominações atribuídas aos projetos, presente no cap. 2. p.72 deste trabalho.  
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funciona como um instrumento que viabiliza uma mudança de postura, possibilitando o 

desenvolvimento de atitudes e a aquisição de valores. Acrescenta-se também uma 

compreensão de que para o aprofundamento de conteúdos, o projeto seria a alternativa mais 

viável. 

Uma situação que não oportunizou entrever o que as professoras estavam 

entendendo sobre a capacidade atribuída ao projeto de aprofundar conteúdos. Pareceu 

inicialmente que apenas o fato de se organizar um plano de trabalho sob a denominação de 

projeto era a garantia que os conteúdos seriam aprofundados.  

Os termos uso e utilização do projeto expressaram uma compreensão deste, 

mesmo que pouco consciente, como objeto, como algo que pode ser facilmente descartado 

quando não se precisa mais. Nessa dimensão, parece ser adotado como recurso didático e não 

como uma possibilidade de estabelecer uma postura educacional. 

O que se pode observar foi que a preocupação com o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos impulsionou a busca por meios que pudessem viabilizá-la da 

‘melhor’ maneira possível. A impressão que ficou: a adoção de práticas diferenciadas de 

maneira imediatista tornou-se parte do cotidiano escolar. Sem querer justificar essas posturas, 

Almeida (2007, p. 13) colocou de uma maneira bem objetiva esse fato: 

 
 

Há sempre uma preocupação latente no universo da educação: é o fato de 
sermos, costumeiramente, tomados por respostas que surgem para nosso 
ofício e são aceitas imediatamente por nós. Muitas vezes, sem termos tido 
tempo e condições de avaliá-las para uma possível implantação, as 
aceitamos por não ter tido condições de acessar outras, de trocar ideias com 
colegas a respeito disto ou daquilo ou simplesmente: se me é útil agora, 
porque me ajuda a resolver um grande problema, por que não aceitar? 

 

 

Uma realidade a qual a maioria das escolas vivencia: os modismos, que em 

“educação são comuns e passageiros, [...] sempre substituíveis e, como tal, descartáveis” 

(ALMEIDA, 2007, p. 14), que surgem velozmente de modo persuasivo sendo aceitos com 

naturalidade. Incorporando-se às práticas cotidianas, merecem atenção e reflexão por parte de 

quem os adota, tornando-se objetivo que compôs este trabalho. A partir de então se aportou na 

construção de um roteiro de aspectos que poderiam compor o elenco das sessões de 

observação. 
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4.3.2 Momento dois: sistematização do projeto... ou do sonho a prática 

 
 

A segunda etapa das entrevistas teve por objetivo identificar a forma como se 

desenvolvia o planejamento dos projetos e os elementos abordados em sua sistematização. 

Suas questões foram organizadas na tentativa de abarcar desde o momento de reunião 

alcançando a própria elaboração do plano de trabalho. 

Para o processo de planejamento do trabalho com projeto se obteve como 

respostas que acontecia sempre coletivamente, tentando abarcar as necessidades das turmas 

envolvidas.  

 Segundo a professora Auta, o planejamento da ESCOLA ESTADUAL se dava 

“coletivamente, considerando as necessidades de todas as turmas e ainda em grupo por 

séries/níveis de professores selecionando os conteúdos”, corroborado pela professora Palmira. 

As professoras Zila e Myriam expressaram que o planejamento acontecia na escola, junto com 

a equipe pedagógica, uma vez por semana, conforme determinação da SME. O processo de 

planejamento, segundo a professora Zila, ocorria “Semanalmente, de forma democrática onde 

debatemos sobre o que trabalhar” e o plano era discutido “desde a formação até dar corpo ao 

mesmo” pela equipe pedagógica, de onde surgiam as temáticas. 

Quanto a origem das temáticas dos projetos, as quatros professoras foram 

unânimes em afirmar que surgiam sempre dos professores conjuntamente com a equipe 

pedagógica. Com relação a essas colocações, pareceu inicialmente que a idéia de coletividade 

perpassava o encontro de pessoas que trocavam experiências para a construção de um único 

projeto, o que levou a um questionamento: isto revelaria realmente as necessidades das turmas 

individualmente? Um único plano de trabalho totalmente formulado pelos professores daria 

conta dos interesses e da própria dinâmica da sala de aula e dos alunos?  Respostas buscadas 

no processo de observação do trabalho das professoras em sala de aula.  

Com relação à sistematização de um projeto, buscou-se identificar entre as 

professoras quais os elementos que constituíam formalmente seus planos de projetos e se 

seguiam as etapas usualmente indicadas nos livros e/ou manuais. Todas as professoras 

demonstraram em termos teóricos familiaridade com as orientações das referidas fontes 

indicativas da sistematização. A professora Auta se colocou dizendo que as etapas iam “[...] 

de acordo com as necessidades ou avanços da turma” (informação verbal à pesquisadora em 

março de 2008). Já a professora Palmira citou como etapas de seu plano: 

“Titulo/objetivos/justificativa/metodologia/produtofinal/fontesconsultadas/cronograma”.        
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Quanto ao processo de sistematização, a fala da professora Myriam foi ilustrativa: “nos 

projetos que elaboro sigo as seguintes etapas: tema, objetivo geral e, metodologia, recursos 

didáticos, justificativa, avaliação”. Afirmou que desenvolvia o projeto de maneira individual e 

afirmou que: “Na maioria das vezes prefiro desenvolver sozinha, nada contra o trabalho 

coletivo, mas tenho mais autonomia e flexibilidade para aplicar e até mesmo de avaliar”. Na 

sistematização do plano do projeto, a professora Zila disse que seguia as sugestões de etapas 

postas nos livros “pois para que aconteça um comprometimento e alcance dos objetivos, cada 

etapa precisa ser vista e revista”.     

Quando questionadas se havia algum modelo apresentado pela escola, afirmaram 

que não; acrescentaram que utilizavam os elementos indicados pela literatura que trata do 

assunto. Também demonstraram a necessidade de um modelo, entendendo como um 

parâmetro para a organização do trabalho. Conforme Almeida (2007, p. 16),  

 
 

Quando se planejam [...] ações para uma escola ou para um sistema de ensino, 
tem-se a esperança de que o respeito por aquele que será o beneficiário do 
planejamento seja preservado com muito cuidado, resultando, como 
conseqüência, em algo muito bem edificado. 

 
 

A Professora Zila se colocou da seguinte maneira quanto a importância deste 

modelo: “Sem fundamentação e orientação torna-se difícil a realização de um projeto que 

contribua para aprendizagem” (informação verbal a pesquisadora em março de 2008). 

Pode-se inferir que a existência de etapas para a sistematização do projeto foi 

considerada algo positivo para a prática docente por que auxilia na organização das ações, 

fundamentando-as e possibilitando a reflexão sobre essas ações. Não se poderia, no entanto, 

esquecer que as etapas ‘sugeridas’ para a constituição do plano do projeto constituem-se 

elementos integrantes do método de projetos em sua organização inicial, o qual se baseia na 

premissa do método cientifico como forma de desenvolver a aprendizagem. Evidencia-se o 

fato que os passos integrantes da proposta do método de projeto não significaram o 

engessamento da prática do professor, mais uma possibilidade de organização que carrega em 

si a flexibilidade na perspectiva da adaptação a realidade. Uma perspectiva que se buscou 

identificar na prática das professoras. 
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4.3.3 Momento três: o conhecimento existente, o conhecimento que se busca. 

 

        

Através do terceiro bloco de questões buscou-se identificar os conhecimentos que 

as professoras possuíam sobre os projetos. O interesse estava em saber se estas práticas se 

constituíam a partir da compreensão pelas professoras, da existência de saberes necessários ao 

desenvolvimento de uma prática de ensino voltada à investigação.  

Ao serem interrogadas sobre quais conhecimentos se faziam presentes quando de 

suas opções pelo trabalho com projetos, as professoras afirmaram que estes foram adquiridos 

nos seus respectivos cursos de graduação, embora não tenham referendado nenhum deles, 

citando apenas suas origens. A professora Auta não respondeu a essa questão e a Professora 

Palmira informou que seu conhecimento sobre o tema veio das 
 
 
[...] experiências com projetos realizados no período em que participei de 
um curso de formação de professores no um curso de formação de 
professores no (Instituto) Kennedy54, percebi que um projeto bem elaborado 
facilita o nosso trabalho em sala de aula tornando-o as aulas mais dinâmicas 
e eficientes. (informação verbal à pesquisadora em março de 2008).      

         

 

Quando questionada a respeito dos conhecimentos que se faziam presentes quando 

de sua opção, isto é, com base em que se deu sua tomada de decisão pelo trabalho com 

projetos, a professora Myriam afirmou: “Minha decisão em trabalhar com projetos está 

baseada nas profundas aulas que tive em minha graduação em pedagogia, daí percebi como é 

possível tornar conteúdos insignificantes em aprendizagens significativas”. (informação 

verbal à pesquisadora em março de 2008).      

A professora Zila contou que seu contato inicial com o projeto ocorreu ao longo de 

seu curso de graduação – Pedagogia. Relacionou esse fato a percepção que tem despontado 

nos docentes quanto à necessidade da aprendizagem precisar se tornar significativa para os 

alunos. Segundo ela, “ao fato de que hoje, os educadores estão mais voltados a praticar 

atitudes de educação com enfoque à aprendizagem significativa” A colaboração da Professora 

Zila foi a “de que ao realizarmos um projeto – seja ele de que natureza for – obtermos 

resultados positivos”. 

                                                
54 Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy- IFESP que oferecia o Curso De Formação De Professores 
do Ensino de 1º grau. 
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O reconhecimento da contribuição advinda das instâncias formativas através dos 

cursos de formação inicial, na aquisição dos conhecimentos sobre os projetos ficou evidente 

nas falas das professoras. Inferiu-se que a origem desses conhecimentos residiu nas 

experiências vivenciadas como alunas, e que essas experiências funcionaram como aspectos 

que influenciaram na percepção positiva a respeito do trabalho com projeto. Essas 

experiências subsidiaram a transposição didática dos conhecimentos acadêmicos para a 

realidade escolar, demonstrando a interação teoria-prática. 

Longe de pretender apresentar uma única interpretação desse conceito buscou-se 

entendê-lo e explicitá-lo da melhor maneira possível, visando demonstrar a compreensão que 

havia sobre ele. Assim, por transposição didática entendeu-se o trabalho que foi realizado 

sob um conhecimento considerado científico na intenção de este, ao ser transformado possa se 

constituir em um conhecimento a ser ensinado na escola. Este conhecimento escolar, 

denominado de objeto de ensino, no entanto não perde a profundidade inicial, mas sofre uma 

adaptação capaz de promover sua apreensão pelo aluno. 

Indo mais adiante, a transposição manifesta-se quando o professor aprende a estudar 

continuamente buscando outras formas de atuação, “quando [...] passa a ter coragem de 

abandonar moldes antigos e ultrapassados e aceita o novo. E o aceita porque tem critérios para 

transformá-lo” (ALMEIDA, 2007, p. 33) 

Ainda segundo Almeida (2007), tem-se em Yves Chevallard55 (1998) seu maior 

significativo representante, que amplia o conceito da transposição didática como sendo 

composto por  

 
[...] três partes distintas e interligadas: o savoir savant (saber do sábio), que 
no caso é o saber elaborado pelos cientistas; o savoir a enseigner (saber a 
ensinar), que no caso é a parte específica aos professores e que está 
diretamente relacionada à didática e à prática de condução de sala de aula; e 
por último o savoir enseigné (saber ensinado), aquele que foi absorvido 
pelo aluno mediante as adaptações e as transposições feitas pelos cientistas 
e pelos professores. (ALMEIDA, 2007, P. 10) 

 

 

Demonstrou-se, assim, haver diferenças entre o que é elaborado “nos espaços 

puramente científicos” e o que é feito nos espaços educativos escolares, acrescentando que 

essas diferenças não são conceituais, mas “textuais, pois estão no campo semântico e léxico” 

                                                
55 Obra original: La transposition Didatique: Du savoir savant au savoir enseigné – editions La Pensée Sauvage, 
1998. 
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(ALMEIDA, 2007). Para que a transposição didática ocorra, o saber precisa sofrer 

modificações para se tornar apto a ser ensinado.  

Isso demanda o desenvolvimento de competências no professor como sujeito de 

aprendizagem sobre ensino e aprendizagem. Partindo do entendimento de competências como 

“fruto de [...] habilidades primárias levadas a um aprofundamento nos critérios teóricos e nos 

direcionamentos práticos” (ALMEIDA, 2007, p. 31), consideram-se integrantes dela aspectos 

técnicos e subjetivos, adquirido através de estudos teóricos e atividades práticas.  
 
 

É importante que essas competências surjam, porque são elas que garantirão, 
mesmo diante da falta de recursos e de investimentos, ações que podem, se 
bem pensadas e bem conduzidas, levar os alunos aos lugares mais distantes e a 
um mundo bem menos desconhecido” (ALMEIDA, 2007, P. 32) 

 

 

Na composição dessa idéia reside a percepção dos ambientes educativos, os quais 

podem colaborar, tornando-se meios para que o professor realize a transposição. Ainda 

segundo Almeida (2007), o ambiente educativo é qualquer espaço no qual o professor possa 

fazer o aluno ver além da aparência, incorporando novos olhares sobre diferentes óticas. 

Incluiu então a própria sala de aula alegando que ela  

 

 
[...] precisa ser um organismo vivo, precisa ter conflitos, precisa ter 
negociações, precisa ter clima de aprendizagem. Para a existência desse clima, 
a dúvida é uma questão fundamental, pois onde há dúvida, ou onde ela pode 
existir sem medo, há pesquisa, há vontade de buscar. (ALMEIDA, 2007, p. 
28). 

 

 

Reconhecer a sala de aula como ambiente educativo bem como outros espaços 

exige uma mudança de concepção sobre o processo de ensino-aprendizagem e sua condução. 

A perspectiva do professor se tornar um profissional que estuda constantemente, aprimorando 

suas competências, é um passo decisivo para a efetivação da transposição didática, porém 

soma-se a esta situação a necessidade de conhecimento dos grupos de alunos, para que possa 

escolher a maneira mais apropriada de conduzir as situações de ensino. 

Parecendo óbvio citar, mas considerar o que os alunos já sabem sobre o assunto, 

sintetizar este saber, interligá-lo a outros e uni-los em função do que se quer introduzir no 

ambiente de aprendizagem compreende a habilidade do professor em discernir: avaliar, 
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planejar, re-planejar e re-avaliar. Todas essas ações e situações precisam ainda estar 

contextualizadas: 

 
 
É a contextualização que deixa claro para o aluno que o saber é sempre mais 
amplo, que o conteúdo é sempre mais complexo do que aquilo que está 
sendo apresentado naquele momento. (ALMEIDA, 2007, p. 39). 

 

 
Em principio, buscar compreender o conceito de transposição didática pareceu 

supérfluo frente à discussão travada sobre os projetos, porém, um olhar mais escrutinador 

revelou a possibilidade de interdependência entre eles. Explique-se que a idéia relacionou-se 

ao próprio processo de aprendizagem das professoras em suas vivências educativas e 

formativas, as quais consideradas significativas, suas experiências pessoais funcionaram como 

alicerce para as ações por elas empreendidas na sala de aula, através do recurso ao projeto. 

Desse modo justificou-se a abordagem mais especifica a transposição didática por revelar-se 

compatível e suscetível ao trabalho com projeto, envolvendo elementos anteriormente 

explicitados. 

As falas seguintes referentes à percepção do caráter de cientificidade presente nos 

projetos coadunaram com a própria idéia e vivência da transposição didática no tocante ao 

processo de estudo do professor. Assim, em continuidade ao processo de reflexão sobre as 

repostas das professoras, e considerando que o projeto, em sua origem, carrega em si a 

existência de um processo de investigação sobre um assunto ou problema, foi questionado se 

as professoras identificavam a possibilidade delas mesmas aprenderem a partir do 

desenvolvimento de projetos em sala de aula. A Professora Palmira seguiu dizendo que  

   

 
Sem dúvidas é possível o professor adquirir novos conhecimentos, diante 
destes projetos. O professor para melhor desenvolvê-los tem que estudar e 
assim trabalha em sua sala de aula de uma maneira mais estruturada e 
multidisciplinar. (informação verbal à pesquisadora em março de 2007).  

 

 

A Professora Auta acrescentou que o projeto oportunizava “[...] uma maior 

observação [do conteúdo] e exigia do educador um aprofundamento a respeito de determinado 

assunto, ampliando seus conhecimentos”. (informação verbal à pesquisadora em março de 

2008). 
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Em relação à perspectiva da aprendizagem docente através dos projetos, disse a 

professora Myriam que está “sempre atenta a novas aprendizagens”, porém não esclareceu sua 

posição e concluiu dizendo que “[...] o trabalho com projetos funciona na aprendizagem dos 

alunos partindo da motivação dos mesmos”. Zila colocou-se da seguinte forma: “O trabalhar 

com projetos faz fluir com maior facilidade os objetivos a se alcançar”. (informação verbal à 

pesquisadora em março de 2008).  

As respostas possibilitam perceber que as professoras reconhecem que para 

desenvolver um projeto é preciso deter conhecimentos e quando não, saber buscar estes 

conhecimentos mediante estudos. O projeto permite aprofundar os conteúdos escolares 

mediante a observação destes pelas professoras; através dele pode-se desenvolver novas 

aprendizagens, pois possibilita identificar os objetivos do trabalho com mais clareza. 

Porém, algo ecoou diante de tais respostas: o principio da cientificidade era 

compreendido como inerente ao projeto e elemento para a aprendizagem dos alunos? Essa 

questão permeou as sessões de observação: a condução do projeto frente às atividades e 

tarefas desenvolvidas por professoras e seus alunos. 

Outra questão afirmava que o trabalho com projeto não era algo ‘novo’ e que sua 

origem remontava ao Movimento da Escola Nova. Esta informação demonstrava que o 

projeto não era assim tão ‘atual’. Assim, foi perguntado as professoras quais os motivos que 

poderiam ser apontados para a ênfase dada ao caráter inovador dos projetos atualmente.  

Uma pergunta justificada pelo interesse em compreender qual perspectiva estava 

sendo utilizada o termo inovação; se as percepções dessa inovação vinculavam-se ao fato do 

projeto ser reconhecido como uma metodologia dentro da perspectiva pedagógica 

escolanovista e que realmente adquiriu o status de inovadora por se contrapor ao modelo 

existente de escola, ou de estar sendo compreendido como algo inédito no contexto 

educacional contemporâneo, negando-se seu histórico. O termo inovador apontado nesSa 

questão foi/é utilizado em muitos exemplos de publicações contemporâneas sobre a temática, 

todavia convém refletir se ele expressa realmente um caráter de inovação.           

A professora Palmira não emitiu uma opinião direta a respeito do trabalho com 

projeto como também não comentou a volta deste tipo de ação às salas de aula na atualidade. 

Para Auta, o retorno do projeto às salas de aulas devia-se “as renovações, os avanços 

tecnológicos, novos métodos utilizados na rede escolar de ensino”. 

Já a professora Myriam colocou-se da seguinte forma: “Hoje temos que inovar em 

sala de aula para atrair a atenção e o desejo de aprender do aluno; na minha opinião fora da 

escola tem coisas mais atrativas de onde ele tem acesso a novas aprendizagens porém não são 
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sistematizadas”(Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). Zila se posicionou 

afirmando que a volta dos projetos devia-se “ao fato de que hoje, os educadores estão mais 

voltados a praticar atitudes de educação com enfoque à aprendizagem significativa” 

(Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

Às respostas fluíram demonstrando uma compreensão do projeto como uma 

prática que poderia inovar a sistematização das aprendizagens e dotá-las de maior sentido e 

representatividade para o aluno sem nenhuma vinculação a perspectiva pedagógica do qual se 

origina. Não se pode identificar com clareza nas ideias das professoras o que significaria essa 

inovação ou em que residia o caráter inovador.  

No percurso investigativo, entendeu-se ser complementar para identificação dos 

conhecimentos das professoras sobre os projetos relacionar os autores que estariam 

subsidiando suas leituras sobre a temática e o desenvolvimento da prática. No entanto, essa 

situação não se configurou por muito tempo, pois nas sessões de observação dos 

planejamentos muitos textos circularam entre as professoras, além de consultas a vídeo sobre 

a questão56.   

A professora Auta nesse sentido afirmou trabalhar sempre com os PCNS; sua fala 

foi expressa da seguinte maneira: “No trabalho com projetos sempre recorro aos PCNs, nas 

diversas áreas do conhecimento” (Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

Esses eram os referenciais com os quais ela trabalhava; já Palmira, Myriam e Zila não 

apontaram nenhum referencial. 

Nas respostas apresentadas pode-se identificar a presença de termos como 

interdisciplinaridade e motivação que foram relacionados à conquista de resultados 

satisfatórios obtidos pelos alunos: aprendizagem. Esses termos ao se destacarem na fala das 

professoras deixaram subentendido que o fator decisivo para o desenvolvimento dos projetos 

era o reconhecimento da possibilidade de trabalho diversificado como propulsor do processo 

de aprendizagem e dinamismo no processo de ensino. 

Figurou também como elemento de interrogação a existência de conclusões 

pessoais advindas da experiência com os projetos. Assim, a Professora Auta alegou  

 
Que o professor necessita de maior espaço de tempo para elaborar um projeto, 
mas as tarefas trabalhadas em sala de aula são bastante proveitosas, 
oferecendo assim uma melhor aprendizagem ao aluno.  (Informação verbal à 
pesquisadora em março de 2008). 

                                                
56 Pode ser identificado alguns destes textos que figuram no apêndice 6. 
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Acrescentou que o projeto havia “contribuído bastante para a minha prática” 

(Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

Palmira conclui que “o trabalho com projetos proporciona um melhor 

aproveitamento por parte dos alunos, pois se abre um leque de ligação em várias áreas do 

conhecimento, permitindo então a interdisciplinaridade em um curto espaço de tempo”. 

Embora não tenha citado exemplo de seu cotidiano, disse apenas que “a necessidade de inserir 

inovações no cotidiano escolar foi à principal causa para o começo do trabalho com projetos”. 

Particularmente voltou a explicação do que lhe levou ao trabalho com os projetos 

demonstrando coerência com o que havia dito anteriormente (entrevista a pesquisadora em 

março de 2007). 

Myriam assim disse: “concluo que o trabalho com projetos funciona na 

aprendizagem dos alunos partindo da motivação dos mesmos”, atribuindo aos projetos 

créditos pelo bom desempenho dos alunos: “uma vez interessados em aprender 

conseqüentemente terão bom desempenho” (Informação verbal à pesquisadora em março de 

2008). Zila se colocou dizendo: “De que ao realizarmos um projeto – seja ele de que natureza 

for – obtermos resultados positivos” (Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

A reflexão sobre as respostas apresentadas apontou para a discussão sobre a 

prática. Assim, na intenção de organizar a última etapa da entrevista inicial definiu-se como 

objetivos discutir respostas anteriores e esclarecer dúvidas. Foi pedido para que as professoras 

descrevessem um dia típico de trabalho com projetos em sala de aula.  

 

 
4.3.4 Momento quatro: revendo algumas questões  

 
 

Inicialmente, Palmira esboçou sua rotina a partir da opção pelo projeto: 

   
  Cumprimento os alunos com um bom dia. Pergunto como foi à noite ou o 

final de semana. Correção do dever de casa. Leio um salmo muitas vezes 
escolhidos por eles. A seguir dou continuidade escrevendo no quadro o 
conteúdo a ser trabalhado. (Informação verbal à pesquisadora em março de 
2007). 

           

 

A Professora Auta assim esboçou seu trabalho: 
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 Correção das tarefas de casa; breve exposição da aula do que será 
trabalhado no dia; trabalho o conteúdo; aplicar as tarefas utilizando 
estratégias diversificadas, questionar as dúvidas. Os conteúdos e as tarefas 
são aqueles definidos no cronograma (Informação verbal à pesquisadora em 
março de 2008). 

  

 

Quanto ao cotidiano da sala quando desenvolvia um projeto, Myriam foi objetiva, 

dizendo “recebo os alunos fazemos uma roda para conversar e músicas, chamada com 

crachás, atividade antes explicada, lanche, recreio, história – às vezes – segunda atividade e  

saída” (Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). A professora Zila apresentou 

uma resposta que se julgou incoerente com a pergunta elaborada, dizendo: “Onde 

conseguimos – apesar dos obstáculos advindos de comportamentos, material, dentro outros – 

realizar com eficiência aquilo que nos propomos” (Informação verbal à pesquisadora em 

março de 2008).    

Compreendendo que as tarefas escolares constituem a base sob a qual se efetiva a 

prática de ensino do professor, procurou-se identificar aquelas as quais os alunos mais se 

debruçavam a fazer, isto é, mais gostavam de participar no desenvolvimento dos projetos.  

Quanto a participação dos alunos nas atividades propostas, ou seja, aquelas em que 

se evidencia uma maior participação e interesse, Palmira colocou que “quase sempre as 

pesquisas e os trabalhos em grupos deixam eles bem motivados a realizá-los” (Informação 

verbal à pesquisadora em março de 2007).  Auta afirmou que “a pesquisa a confecção de 

cartazes, elaboração de frases e os trabalhos em grupos” (Informação verbal à pesquisadora 

em março de 2008).    

Zila respondeu que era possível identificar as atividades que os alunos mais 

gostavam, disse: “[...] as atividades onde o aluno interage com os outros de forma prazerosa”. 

(Informação verbal à pesquisadora em março de 2008) e Myriam não apontou que tipo de 

tarefa os alunos mais gostavam de fazer nem se tinha registros, embora reconhecesse sua 

importância.  

Inicialmente verificou-se que as tarefas coletivas figuraram entre aquelas que os 

alunos mais participavam, e ainda no que dizem respeito as afirmações, estas tarefas poderiam 

incluir qualquer outro tipo, como as de pesquisas. Refletir sobre isso induziu a perceber que a 

idéia de pesquisa pareceu não estar muito consolidada entre as professoras. As atividades, no 

entanto, foram se constituindo a partir das tarefas propostas em sala de aula. 
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Essa foi sem dúvida uma questão que pareceu dotada de pouca clareza em sua 

expressão escrita, mas as sessões de observação garantiram uma descrição desse cotidiano, 

demonstrando as diferentes possibilidades de organização do tempo escolar e a diversidade de 

tarefas que podem ser propostas em sala. Coube um acréscimo que tais cenários por mais 

diversificados, não aludiram a uma prática efetivamente investigativa, essência do projeto que 

busca a formação de um individuo que possa aprender constantemente. 

 A ênfase estaria nos trabalhos de grupos, focados na relação interpessoal e a 

base seria a do método científico. Assim se configurando o trabalho a partir: 

1º Atividade: ponto inicial de qualquer aprendizagem; 

2º Problema: toda atividade suscita um problema – ponto de partida do pensamento 

para superação; 

3º Coleta de dados 

4º Hipótese: formuladas a partir dos dados coletados 

5º Experimentação: testagem das hipóteses para comprovação da solução. 

 Foram esses aspectos que orientaram a sistematização do método de projeto, o da 

organização das tarefas do trabalho educativo sob o desenho da investigação, da 

problematização. Encontrou-se em Di Giorgi (1986, p. 16), uma afirmação que  referenda a 

perspectiva do trabalho de projetos: 
 

 

Seus métodos seriam voltados a formar indivíduos ativos, capazes de 
julgamento próprio, preparados para enfrentar as mudanças que se 
sucederão durante o transcorrer de suas vidas. Para isso, teriam de ser 
indivíduos capazes de reciclar os seus conhecimentos, uma vez que estes se 
tornam rapidamente obsoletos; ou seja, teriam que ser indivíduos que 
tivessem aprendido a aprender [grifos do autor]. 

 

Diante do fato das professoras gostarem de trabalhar com projetos e de 

reconhecerem sua contribuição ao processo de aprendizagem do aluno, questionou-se sobre a 

existência de relatos escritos ou fotográficos das suas experiências e ainda se possuíam 

algumas tarefas escritas realizadas pelos alunos arquivadas, como resultado do 

desenvolvimento do projeto. Auta disse possuir algumas fotos, mas não possibilitou o acesso 

a elas.  

Quanto a existência de relatos dos projetos desenvolvidos, a Professora Palmira  

disse haver “somente relatos escritos das experiências. Algumas tarefas dos alunos foram 

arquivadas, mas a maioria foi entregue, porque é importante [nesse caso os alunos] ter um 
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registro das experiências”. Myriam explicou que mantinha registros, pois os considerava 

como  “[...] um momento ímpar, pois por mais que façamos aquele projeto outra vez nunca 

será igual ao outro”, todavia, fazia referência aos planos de trabalho. A professora Zila não 

fez registros de seus trabalhos. 

A perspectiva do registro pareceu importante para as professoras, embora duas 

delas não tenham respondido a questão.  Inferiu-se que valorizavam os registros não apenas 

do professor, mas também sua importância para o próprio aluno, conforme a Professora Auta, 

conquanto tais registros não se configuraram em relatórios, mas apenas nas tarefas que foram 

desenvolvidas em sala de aula e planos dos projetos, os quais não foram apresentados. 

Auta afirmou que o que mais gostou no trabalho com projetos foi “O desempenho 

dos alunos em sala de aula” e a professora Palmira era o fato de ter percebido que 

 
 

Muitas vezes é através dos projetos que os alunos vão se desenvolvendo e 
aumentando sua auto-estima, construindo o saber através da parceria com o 
outro possibilitando assim o desenvolvimento de competências e habilidades. 
(Informação verbal à pesquisadora em março de 2007). 
 

 

Segundo a professora Myriam, “a facilidade de passear por uma disciplina e outra, 

como o interesse dos alunos pelo que virá pela frente” era o que mais gostava no trabalho com 

projetos e Zila completou: “O envolvimento de todo o grupo e a satisfação dos objetivos 

alcançados” (Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

Esses fatores também foram importantes na consolidação das questões seguintes 

sobre a freqüência com que os projetos eram incorporados a prática de ensino em sala de aula, 

as temáticas trabalhadas e a existência dos planos dos projetos. 

Palmira afirmou que no tocante a periodicidade do projeto em sua sala, costumava 

desenvolver dois projetos por ano e que tinha algumas tarefas dos alunos e planos arquivados, 

porém não os apresentou. Acrescentou que trabalhou com projetos, cujos títulos foram: “A 

paz no mundo começa em mim’, ‘Não ao trabalho infantil’ e ‘Plantas em ação ” (Informação 

verbal à pesquisadora em março de 2007). 

Embora tenha afirmado possuir registros, a professora Auta não informou se tinha 

os planos de trabalhos arquivados, mas disse ter trabalhado com algumas temáticas 

envolvendo as discussões sobre o “lixo e material reciclado, o trabalho infantil, Lampião 

dentro dos estudos sobre as festas juninas”.  (Informação verbal à pesquisadora em março de 

2007). Myriam e Zila não apresentaram nenhum exemplo. 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

136 

Com base no conjunto de respostas que compunham as quatro etapas da entrevista 

inicial, algumas conclusões se formaram. Inicialmente, que o processo de aprendizagem do 

aluno figura como elemento impulsionador do trabalho a partir de projetos. No entanto, a 

origem das temáticas e problemáticas dos projetos residiu em sua totalidade na opção e 

definição pelas professoras e suas respectivas Coordenadoras. Essas situações levaram a 

conclusão de que a aprendizagem foi percebida como um processo unilateral, no qual apenas 

um sujeito aprende aquilo que é previamente definido por quem ensina.  

O tempo de utilização demonstrou haver familiaridade com a técnica e sua 

sistematização, existindo uma experiência prévia com o projeto no decurso da formação 

inicial das professoras, para que este fosse incorporado a sua prática cotidiana. Deduziu-se daí 

que as experiências ‘positivas’ vivenciadas na trajetória acadêmica das professoras de alguma 

forma contribuíram nas escolhas que fizeram no desenvolvimento profissional. Porém, a 

realização do que foi planejado e sua efetivação na sala de aula das professoras colocou-se 

como objeto investigado no período de observação.  

As professoras reconheceram o caráter científico do trabalho com projetos, e 

afirmaram que por exigir um conhecimento maior dos conteúdos faz com que elas estudem 

mais. Isso permite a aquisição de novos conhecimentos que auxiliam na organização do 

próprio trabalho. Enfim, o trabalho despontou na prática das professoras como uma 

alternativa didática que lhes possibilitou o desenvolvimento dos conteúdos escolares de 

maneira interdisciplinar e coletiva, que desperta o interesse e a participação nas tarefas 

propostas e efetiva aprendizagem do aluno.  

Essas foram conclusões iniciais a partir do relato da experiência feito por cada 

professora. Entre o dito e o feito, sabe-se da existência de fatores que influenciam as práticas 

cotidianas, as decisões e as ações. Assim, a observação das situações de ensino se constituem 

recurso preponderante no desvelamento dessas intenções e concepções de trabalho. 

 

 

4.4 NO CAMINHO COM AS PROFESSORAS AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 
 
 

    É triste ver-se, querer-se bem, para deixar-se 
logo em seguida! São assim, no entanto, as ligações 

de turistas! Meu espírito ama as viagens, 
meu ser físico nelas se compraz, mas meu coração 

nunca será viajor. 
 

Nísia Floresta 
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A existência sem trabalho é uma espécie 

de morte. O trabalho desenvolve nossos talentos e 
nossas faculdades, e permite que sejamos úteis a 

nós mesmos, bem como à sociedade  
 

Isabel Gondim 
 

A perspectiva de desvelar as práticas docentes revelou a necessidade de dialogar 

também com os profissionais que absorvem a responsabilidade de acompanhar os professores: 

a coordenação pedagógica. 

Sem adentrar na discussão do papel do coordenador pedagógico no espaço escolar, 

enfatiza-se neste trabalho a função de orientação na sistematização e acompanhamento da 

ação docente, considerando que não há como pensar o ensino como responsabilidade apenas 

do professor de sala de aula, pois o coordenador funciona como parceiro nessa ação. 

Particularmente, a função de coordenação pedagógica adquire um status de essencial quanto a 

formação docente em serviço e a própria organização do trabalho pedagógico, quando 

possibilita a reflexão sobre a própria atuação em sala de aula.  

Há de considerar que o campo educacional está envolto em mudanças contínuas 

que incidem diretamente sobre aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: 

professores, coordenadores, diretores, e demais sujeitos das comunidades, escolar e local.  

pessoas que sofrem o impacto e protagonizam mudanças.. Para esse processo torna-se 

necessário, um conjunto de ações pensadas e implementadas coletivamente. No 

desenvolvimento dessa função, os coordenadores podem agir de maneira a direcionar o 

trabalho dos professores, apontando temas ou mesmo apresentando propostas organizadas, ou 

ainda estimulando a discussão e a construção autônoma.  

Seja da forma que se processe, o importante foi identificar as intenções e ações 

desses sujeitos para compreender até que ponto havia influência na opção e no 

desenvolvimento dos projetos pelos professores. Coube a realização de entrevistas com os 

coordenadores que acompanhavam as professoras, que resultaram em construções 

significativas para a compreensão da prática nas escolas. Nessa perspectiva, foram 

entrevistadas duas profissionais. 

Para a identificação das coordenadoras pedagógicas optou-se pelo uso de 

pseudônimos igualmente às professoras, nomeando de Isabel. A profissional da escola 

estadual e Nísia, a profissional da escola municipal. Também foi utilizado na construção dos 

dados o questionário aberto e a entrevista. As questões versaram sobre o tempo de serviço, 

níveis e tempo de atuação na educação básica na função de coordenação e experiência com 
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projetos, que auxiliou no traçado do perfil das Professoras Coordenadoras que acompanharam 

o trabalho das docentes em questão.  

Segundo os dados apresentados no quadro nove pode-se inferir que as professoras 

na função de coordenação atuavam especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 
 
 

Quadro 7 – perfil das Coordenadoras pedagógicas 
Fonte: Entrevistas com as Coordenadoras em fevereiro de 2008 

 

A professora Isabel formou-se em Pedagogia. Tem especialização em Educação 

Infantil. Sua experiência profissional na função de acompanhamento dos docentes da escola 

estadual dos anos iniciais do ensino fundamental foi de três anos. Seu tempo de serviço total 

era de sete anos, quatro deles em efetivo exercício da docência em sala de aula. Afirmou ter 

desenvolvido projetos quando atuou na docência.  

A professora Nisia possuía nove anos de tempo de serviço concomitantes a sua 

atuação na função de coordenação. Mediante aprovação em concurso público, adquiriu mais 

um vínculo com a rede municipal de ensino, atuando há três anos na docência do ensino 

fundamental. Conforme colocou em entrevista, não havia tido experiências anteriores com 

projetos estando a desenvolvê-los em sua própria sala de aula: “então, eu não desenvolvi nada 

em regência” (informação verbal à pesquisadora em fevereiro de 2008). Mas, entendia 

possibilitar uma aprendizagem mais expressiva com significado real para o aluno. Mesmo 

afirmando não ter muita experiência com o trabalho com projeto, foi considerada no 

desenvolvimento do trabalho desta pesquisa pelo interesse que demonstrou e pela própria 

função que exercia. 

Dados / questões Isabel – Escola Estadual Nísia – Escola Municipal 

Sexo  Feminino Feminino 

Tempo serviço 07 anos 09 anos 

Formação  Pedagogia Pedagogia 

Atuação na docência Sim, 04 anos Sim, 02 anos e 06 meses 

Níveis de atuação Ensino fundamental – anos iniciais 2º ao 3º anos do Ensino 

fundamental 

Desenvolvimento de projetos na regência de 

sala de aula 

Sim Não 

Tempo na função de coordenação 03 anos 09 anos 
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Na segunda etapa, trabalhou-se com o conjunto de sete questões relacionadas ao 

desenvolvimento da função (apêndice B). As discussões sobre as questões foram organizadas 

segundo a própria ordem que foi trabalhada com as coordenadoras. 

A primeira foi quanto a origem das temáticas dos projetos desenvolvidos. Segundo 

a professora Isabel, as temáticas dos projetos elaborados pela escola surgiam “de inúmeras 

situações, como, do diagnóstico feito pelo professor; da curiosidade do aluno, da necessidade 

do processo de ensino-aprendizagem” (entrevista a pesquisadora em fevereiro de 2008).  

A professora Nísia disse que as temáticas surgiam “das necessidades detectadas no 

processo de ensino-aprendizagem e conforme a área de atuação” (informação verbal à 

pesquisadora em fevereiro de 2008). 

Abordou-se a forma como acontecia o processo de encaminhamento dos projetos 

na escola. As respostas convergiram para o diagnóstico realizado pelas professoras como 

elemento mais significativo na definição das temáticas, que são discutidas e sua 

sistematização realizada em momento de reuniões de planejamento. Essas reuniões 

aconteciam em momentos permanentes e previamente agendados sempre coletivamente, 

segundo ainda a professora Isabel, “a princípio em reuniões, onde são discutidas as ideias e 

sistematizadas para posteriormente serem colocados em prática pelos docentes” e Nísia 

explicou que o processo se dava a partir de “discussão, levantamento de necessidades, 

avaliação, reelaboração, sistematização e aplicação” (informação verbal à pesquisadora em 

fevereiro de 2008). 

Continuando, questionou-se a existência de registros dos projetos elaborados e 

desenvolvidos, como portifólios, planos, fotografias e ainda o que justificava a opção pelo 

projeto. A professora Isabel afirmou também que “na maioria das vezes os projetos são 

registrados de forma escrita e quando há possibilidades a culminância dos mesmos é realizada 

através de fotografias” e quanto ao que impulsionava a opção pelo projeto era a possibilidade 

do “registro sistematizado, a dinamização, a metodologia, a coletividade e principalmente 

pela interdisciplinaridade” (informação verbal à pesquisadora em fevereiro de 2008). A 

professora Nísia com relação aos registros, “existe um registro com os professores e somente 

a partir de 2008 é que será feita a catalogação” e quanto a opção pelo projeto esta se dava pela 

“necessidade e a certeza de que um trabalho sistematizado favorece o ensino-aprendizagem 

mais eficaz”. Daí inferiu-se haver uma necessidade de melhor organizar a ação docente, 

entendendo que o projeto poderia ser uma forma de sistematizar tal ação (entrevista a 

pesquisadora em fevereiro de 2008). 
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No desenvolvimento de suas funções, cabe muitas vezes aos coordenadores 

pedagógicos apontar leituras que subsidiem o trabalho docente. Pensando em tal realidade, 

surgiu como interesse desta pesquisa relacionar os referenciais para o trabalho com projetos, 

desse modo, questionou-se as coordenadoras sobre quais haviam sido apresentados as 

professoras, além da periodicidade do desenvolvimento de projetos. 

No tocante aos referenciais, a professora Isabel apontou que trabalhava com 

“Parâmetros Curriculares Nacionais, revista Nova Escola, Revista Pátio” na orientação dos 

professores, porém, em sua própria formação fazia uso de “Revista Nova Escola, Piaget, 

Vygotsky, Emília Ferreiro, Celso Vasconcellos”, não explicitando quais obras 

especificamente (Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

Com relação ao acompanhamento dos projetos das professoras, este acontecia  “no 

decorrer de cada ano letivo” (Informação verbal à pesquisadora em março de 2008). 

Nísia apontou que os referenciais que costumava trabalhar com os professores 

eram os mesmos que utilizava em sua própria fundamentação: “Estudo dos PCNS, alguns 

teóricos (Paulo Freire, Vygotsky, Piaget), a troca de experiências, sugestões práticas a serem 

desenvolvidas em sala de aula, planejamento semanais.” Segundo a professora, a elaboração e 

a execução de projetos  na escola se davam esporadicamente, pois “nossa escola ainda não 

tem sua prática centrada em projetos que são elaborados em áreas específicas – Educação 

Física, Literatura, Artes – direcionados para datas comemorativas” (entrevista a pesquisadora 

em fevereiro de 2008). 

Para conseguir responder as questões propostas na entrevista escrita, a professora 

Nísia pediu esclarecimentos à pesquisadora para melhor compreendê-las. No entanto, 

destacou-se o fato de estar presente no momento e no mesmo espaço a outra coordenadora da 

Escola Municipal, cujas colocações somaram-se a este trabalho pelas contribuições que 

trouxeram ao entendimento de como ocorria o acompanhamento das professoras. Além delas, 

encontravam-se presentes duas professoras que também se envolveram com a discussão das 

questões. Foi importante dizer que embora as questões apareçam numa ordem escrita, 

conforme conta no apêndice C, não foram respondidas nesta seqüência.  

A professora Nísia afirmou não ter desenvolvido em seu período de regência de 

classe nenhum projeto e que na escola municipal onde atuava como coordenadora, havia 

assumido a função há apenas dois anos. Conforme disse: “Então, não desenvolvi nada em 

regência. Na função de coordenação fiquei dois anos”. A professora ainda afirmou que as 

temáticas surgiam “das necessidades detectadas no processo de ensino-aprendizagem e 

conforme a área de atuação” (entrevista a pesquisadora em fevereiro de 2008). 
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Quanto aos registros do trabalho ou dos projetos desenvolvidos, disse que não 

havia um registro oficial, isto é, feito pela própria escola, mas que havia a intenção de 

organizar tal ação. O que havia na verdade era o registro feito pelas professoras de maneira 

individual, ela mesma tinha apenas o registro de um deles: “[...] tenho, inclusive até aqui nesta 

pasta o do barco escola, então há este registro mais com o professor” 

 Neste momento, houve a intervenção da outra coordenadora, a qual foi 

denominada de Alzira neste trabalho. Sua fala apontou a maneira como transcorreu o início 

das atividades na escola. Segundo ela: 

 

 
Porque assim, quando cheguei aqui, a gente57 instruiu os professores para cada 
um tem que ter o seu caderno, mas nós nunca nos preocupamos, enquanto 
coordenação e direção, de ter isto guardado e arquivado [...] nós não tínhamos 
este habito, mas que existe registro sim. (informação verbal à pesquisadora em 
fevereiro de 2008). 
 
 

Sobre o processo de encaminhamentos por parte da coordenação, a professora 

Alzira disse que a escola ainda estava em fase de organização, segundo ela:  

 

 
Agora nós temos um problema na escola que é assim: nós sempre tivemos a 
experiência de projetos relacionados às datas comemorativas. Essa escola 
enquanto vivência de projeto em relação à área de conhecimento, está 
começando agora. Acontecia assim, projeto folclore, projeto de páscoa. 
Entende, como é? Então na escola era só projeto relacionado aos eventos, 
agora é que estamos pensando em projetos assim. (informação verbal à 
pesquisadora em fevereiro de 2008). 
 

 

Segundo Nísia, havia sim a indicação de referenciais para as professoras, como 

“Paulo Freire, Vygotsky, Piaget. Por enquanto estes”. Todavia, pareceu a pesquisadora que 

ambas coordenadoras não haviam compreendido a questão, fato que foi esclarecido quando 

esta perguntou se estes autores estavam subsidiando o trabalho com os projetos. No que Nísia 

acrescentou, “[...] coloquei estudo com os PCN, alguns teóricos, a troca de experiência, 

sugestões práticas a serem desenvolvidas em sala de aula e planejamentos semanais” 

                                                
57 Essa referência que inicia na primeira pessoa, continua incorporando as ações desenvolvidas pelas duas 
coordenadoras. 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

142 

Quanto aos momentos em que eram utilizados, foi preciso outra intervenção da 

pesquisadora, explicando que a questão objetivava conhecer a perspectiva, isto é, conforme 

suas palavras:  

 

 

é para saber a perspectiva; se o trabalho com o projeto é permanente, vocês 
têm que organizar todo o currículo da escola sob a forma de projeto. Ou, se 
eles são usados, assim, como um momento dentro desse processo. Como é que 
eu vou dizer? Ele não é uma prática permanente em termos de todo conteúdo 
que foi trabalhado a partir do projeto, mas ele é uma prática permanente no 
sentido de que, determinados momentos vocês utilizam estes projetos para 
darem conta de determinadas aprendizagens dos alunos58. 
 

 
No que Nísia respondeu confirmando: “é nesse sentido ai. Até porque tem 

professores que não trabalham com projetos, pois não estão postos como metodologia central 

da escola e nem no projeto político-pedagógico. Em relação a essa situação, Alzira colocou:  

 

 
Não, está não. Inclusive nós tivemos esta discussão. Eu na época  lembro que 
defendi o trabalho com projetos e que a Direção junto com mais outros grupos 
de professores não defenderam isto, sendo aprovada a proposta deles. Só que 
nós fizemos toda uma série de discussões e diziam o seguinte: que o projeto 
não dava conta da realidade e que acabava se tornando sempre esses projetos 
assim de páscoa, não sei de que, essas coisas e não dava conta dos processos 
de aprendizagem dos conteúdos. É tanto que alguns professores pegam o livro 
e adotam esse livro do começo ao fim. Trabalham o livro, entendeu? Outros 
não, trabalham tentando outros temas, outros textos. Por exemplo, educação 
infantil trabalha muito em cima de pequenos textos. Ai o primeiro ano 
trabalha a alfabetização em cima da questão de silabação. 
 

 

Sobre isso a pesquisadora pediu para que esclarecessem sua própria compreensão, 

isto é, a questão se o trabalho com projeto não era direcionado para que toda escola se 

envolvesse, mas que havia o apoio àqueles professores que faziam opção por ele.  A 

professora Alzira confirmou dizendo: 

 

 
Exatamente, se ele [o professor] apoiar, a gente vai junto. Se ele disser, ‘não 
eu não quero’, não interferimos. A gente nunca sabe, não é Nísia, se podemos 
ou não pode, porque na nossa proposta não contempla isso. Quando for feita a 

                                                
58 Estas palavras foram da pesquisadora. 
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revisão [do projeto pedagógico] vamos passar de novo por um processo de 
discussão, mas primeiro vai ser preciso uma pessoa que venha discutir projeto 
com a gente na escola, apresentar o que é projeto, como está sendo essa 
metodologia de projeto para que eles [os professores] compreendam e até a 
nós mesmas, não é NISIA? 
 

 

Quanto a essa colocação de Alzira, Nísia afirmou ter muito tabu, no que a 

pesquisadora perguntou a que, na opinião dela, esse tabu estaria relacionado. Alzira se 

pronunciou da seguinte maneira: “eu diria assim, eles têm dificuldade de inserir o conteúdo no 

projeto. Nísia falou que se devia ao fato de que “eles [os professores] não sabem fazer. Alzira 

reconhecia essa dificuldade: “Eles dizem assim: eu vou trabalhar esse projeto, mas como é 

que eu vou inserir matemática, como é que eu vou inserir história?” 

Neste momento, uma das professoras presentes se pronunciou afirmando “essa 

rejeição parte do princípio do medo do trabalho, entendeu?”. Acrescentou, justificando sua 

resposta: 

 

 
O que a gente vem fazendo em sala de aula é como um modelo. Quando parte 
pro projeto precisamos pesquisar, vamos ter de construir certo? Então tem 
professores que rejeitam essa prática porque temem em não conseguir. Mas, 
quando começamos, conseguimos e tem-se bons proveitos. Aqui mesmo, a 
gente fez o ano passado; cheguei, peguei [outra professora colega] e fizemos 
dois: o projeto folclore e o meio ambiente. Foi muito bom, nós fechamos o 
projeto com o Barco Escola “Chama maré59”, foi excelente. 
 
 

Apesar do depoimento favorável dessa professora, realçado pelas colocações de 

Alzira ao dizer que “um dos melhores resultados de aprendizagem aqui na escola foi quando a 

gente conseguiu trabalhar com projeto”, a percepção da dificuldade dos professores em 

desenvolver o projeto persistia. Foi ainda Alzira que confirmou essa realidade alegando que 

os professores dos 4º e 5º anos têm dificuldade mesmo com o projeto. Colocou desta forma 

uma situação de planejamento entre eles: 

 
                                                
59 O projeto do Barco Escola Chama-maré é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte em 
parceria com o Instituto de Defesa do Meio Ambiente (IDEMA), Programa de Preservação e Conservação da 
Natureza do RN (PROECO) e instituições privadas de ensino e tem como objetivo: “Proporcionar aos estudantes 
e professores da rede pública e privada do Estado do Rio Grande do Norte, além de segmentos organizados da 
sociedade civil, uma estrutura flutuante (barco-escola) que funcione como espaço pedagógico, voltado para uma 
reflexão crítica sobre questões ambientais do Rio Potengi, dentro de uma perspectiva multidisciplinar, abordando 
aspectos histórico-culturais, ecológicos, econômicos e sociais” (www.fapern.rn.gov.br) 
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Não, por que eles dizem assim: que os alunos têm que sair no final do ano 
com tais e tais conteúdos e que eles têm essa dificuldade de colocar os 
conteúdos nos temas dos projetos. É tanto que uma vez eu trouxe um projeto 
na área de língua portuguesa, um de matemática, por disciplina. Eu disse para 
discutirmos um pouco a proposta. Olhe a gente pode fazer um projeto por área 
e por disciplina também. Um projeto pode não ser polivalente. Você pode 
partir de Geografia, um projeto Amazônia, projeto não sei que. Você pode. 
Qualquer maneira essa é a dificuldade que eles têm. A questão do 4º e 5º está 
nos conteúdos. 
 

 

Diante dessa situação, algumas dúvidas se instalaram, sendo apresentadas às 

professoras presentes. Seria a dificuldade de relacionar os conteúdos? Em que residiria essa 

dificuldade?  

Entre o grupo surgiram algumas proposições. “Tem professores que têm toda uma 

pré-disposição a mudar, a inovar e têm outros que não. É medo. Mas esse medo, essa falta de 

conhecimento pode vir de medo” (Professora 1 ). 

A outra professora presente colocou-se da seguinte maneira: “Eu acredito que vem 

da insegurança, um choque, é pessoal. Eles [os professores] não têm aquela confiança que vão 

conseguir. Parto desse princípio, eu acho”. Acrescentou ainda que o estudo sobre o projeto foi 

necessário, mas mesmo assim foi difícil:  

 

 
Quando comecei a ensinar na escola [...] ninguém ia aprender nada [os alunos] 
Depois que a gente começou a estudar o que era projeto e depois de muitos 
anos de projeto; que parava para avaliar, como estava acontecendo, foi que 
entenderam. Tinha professor que começou a chorar, chorou, porque não queria 
[o projeto]. 
 

 

Alzira ainda dispôs a comentar a relação conflituosa entre os professores dos 4º e 

5º anos em relação aos projetos:  

 

 
Aqui nós temos uma dificuldade, por exemplo, de fazer trabalho coletivo, 
você entende? A gente tem dificuldade de pegar os dois professores dos 4º 
anos para trabalharem o mesmo projeto, numa mesma coisa. Um deles se 
nega à sistematização do plano de trabalho, não queria sistematizar de jeito 
nenhum e o professor [...] usa muito o livro, e argumenta: ‘tem tudo pronto, 
tá tudo pronto, então por que eu vou fazer projeto se tenho tudo o que eu 
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preciso, parto do livro’. Foram estas duas partes, nesse ano, muito 
marcantes. A gente propõe. Nós sugerimos assim uma temática. Temos aqui 
atrás [da escola] um favelão, perguntei a Nísia porque a gente não puxava 
uma temática. Quem sabe a escola tivesse um projeto com uma temática 
central, mas não foi aprovada [pelo grupo de professores] 

 

 

A conseqüência dessas afirmações produziu uma reflexão e um questionamento 

que foi direcionado à professora Alzira pela pesquisadora. Acreditavam que de repente essa 

resistência pertencia a maioria dos professores da escola e que adjetivos como medo e 

insegurança permeavam o trabalho deles. Será que essa insegurança não seria causada por 

falta do conhecimento? Ou até mesmo porque a resistência a alguma coisa depende muito da 

forma de como se concebe essa coisa; do conhecimento que se tem.  Será que não seria a falta 

de conhecimento que estaria criando essa rejeição em relação ao trabalho do projeto? 

Alzira alegou que “a maioria de nossos professores tem Pós-graduação em 

Pedagogia ou em alguma coisa,” dando a entender que o fato de possuírem uma titulação 

subentendia a existência de um conhecimento. Nesse ínterim, a pesquisadora explicou que 

muitas vezes, a pós-graduação não trabalha com o método de projeto, e quando trabalha é o 

projeto de pesquisa para o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso. Não é um 

projeto na sala de aula da educação básica e nos cursos de graduação às vezes se tem um 

conteúdo referente a temática.  

Alzira comentou que essa resistência passava pela formação e “questão da vida 

também. Por exemplo, uma coisa que foi colocada aqui pelos professores foi a questão do 

tempo: ‘Em que tempo eu vou fazer isso? Se no livro está pronto, eu não tenho muito tempo 

para fazer isso, eu tenho dois vínculos.” E comentários desse tipo. 

Para esse argumento do professor quanto ao tempo disponível para elaboração do 

projeto, a pesquisadora citou os horários definidos pela rede municipal, no que Alzira 

explicou que a organização dos dias de planejamento estava acontecendo de forma mais 

sistematizada e presente no ano de 2008. 

Uma das professoras presentes comentou que na “escola, estamos começando, 

acho que a gente vai conseguir. A perspectiva é muito boa [para o desenvolvimento de 

projetos]” 

Foi retomada pela pesquisadora, nesse momento, a discussão mais especifica sobre 

o planejamento do projeto, indagando quantos professores aderiram a prática. Num total de 

treze uma proporção de seis considerando que estes eram professores regulares. Alzira 
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pontuou que os professores das disciplinas específicas60 ainda não haviam se incorporado às 

experiências, mas estava sendo realizado um processo de reflexão. 

Nísia e Alzira reconheceram algumas fragilidades no próprio trabalho quando não 

conseguiram orientar a referida professora. Afirmaram que 

 

 
Os [professores] específicos, esse ano, trabalharam com projeto por imposição 
nossa. A gente discutiu, conversou sobre isso e pedimos que cada um 
apresentasse um projeto. A gente vai ajudar para que esse projeto possa 
acontecer. Nós temos um professor da tarde que vai trabalhar um projeto sobre 
o corpo humano, muito interessante. Tem também a professora de artes, que 
gostaríamos de tê-la ajudado. Ela queria fazer um projeto sobre as sete 
maravilhas do mundo; queria começar esse projeto, uma idéia fantástica, 
começando a partir da maravilha que é o ser humano, que é o aluno e não 
conseguimos montar esse projeto, porque não deu tempo. 

 

 

Foi possível perceber certa frustração das coordenadoras quanto as suas 

capacidades de intervenção, quando Alzira comentou sobre a professora de Artes:  

 

 
Pois ela é fantástica, tem ideias fantásticas. Queria muito tê-la ajudado a 
realizar esse projeto. Ela é uma professora que tem muita dificuldade de 
prender a atenção dos alunos, a questão da disciplina. Se ela tivesse esse 
projeto, essa ação direcionada, acredito que ajudaria sua aula ficar melhor, pra 
ela manter uma harmonia na sala de aula. 
 

 

Segundo a compreensão das coordenadoras, o projeto teria a capacidade de atrair a 

atenção dos alunos e discipliná-los, conforme explicitado na seguinte fala de Nísia “eu acho 

que é estimulante”. Alzira em conformidade diz: 

 

 
Porque [no projeto] os alunos participam mais. Acho que é uma coisa nova. 
Prende mais a atenção deles. A questão do projeto dá autonomia ao aluno e o 
professor confia que ele vai construir. E aquele conteúdo [desenvolvido] na 
sala de aula o professor planejou em casa e joga para o aluno, então ele não 
tem a mesma motivação. Ele se sente um ser importante trabalhando com 
projeto. Na sala de aula acredito assim, que ele recebe e no projeto não, ele 
constrói, compartilha. 
 

                                                
60 Conferir o subitem 3.3.2 A escola municipal. 
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Nísia alegou ainda que  

 

 
é porque no projeto também o professor faz aulas mais estimulantes, mais 
criativas, ele procura outros meios de trabalhar do que somente como o dia-a-
dia e por isso o projeto é interessante. O projeto é visto numa culminância que 
nem sempre é a prova. Não é aquela atividade escrita é uma apresentação e a 
criança fica satisfeita porque ela vai apresentara alguma coisa, ela vai fazer 
algo. 
 

 

Das situações descritas e ideias apresentadas inferiu-se que ainda havia diferentes 

compreensões a respeito do trabalho com projetos e de suas implicações na prática docente. 

Mesmo assim, esses contatos possibilitaram traçar um panorama inicial, e ao mesmo tempo 

superficial, da situação em cada escola. Foram informações que se tornaram relevantes a 

medida em que auxiliaram no delineamento de aspectos a serem observados e analisados nas 

sessões de planejamento e de aulas. 
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5. OLHAR PARA ADMIRAR: ver além da própria prática 

 

 
Da ad-miração, do olhar para, surge a Filosofia 

esta, enquanto amor pelo saber, evoca a dimensão 
pedagógica de conduzir para fora e reorganizar a 
experiência inteira do aprendiz. O espanto atrai o 
olhar porque vê além de si, vê o outro. O outro 
está para além do eu, em sua manifestação, como 
o que é novo, ainda descaracterizado, descarado, 
indefinido. A reação do eu perante a novidade é de 
desconserto, de desestabilização, pois “o que é 
isso?”, indaga-se o eu. “Não sou eu. Daí, ser tão 
estranho”.  

 
(Pedro Geraldo Aparecido NOVELLI) 

 

 

 

A estruturação do capitulo em questão pautou-se na idéia de descrever os 

momentos de planejamento das unidades escolares bem como das sessões de observação nas 

salas de aula. Um encontro silencioso entre as concepções, as práticas, os saberes da 

pesquisadora e aqueles presentes no cotidiano das professoras.  Uma forma de fazer emergir 

também suas concepções, as práticas e os saberes, através das ações planejadas e 

desenvolvidas. Inicia-se esta etapa do trabalho da pesquisa consciente que “ aprender é 

também desaprender, pois o aprendido jamais é a totalidade. Por outro lado, desaprender é 

aprender, porque opera-se a abertura para a totalidade” (NOVELLI, 2000, p. 191) 

Segundo Victorio Filho (2007, p 97) “a pesquisa desafia o autor a refletir sobre o 

que o faz sentir o que sente quando sente o que sente e a questionar as ações e os percursos 

que cria ou escolhe para elucidar o que elegeu conhecer, atento, [...] ao fato de que essa 

reflexão não o livra de inéditos desafios”. Traçar um planejamento operacional prévio aos 

acontecimentos foi necessário, mas constituiu-se uma ação que causou muita insegurança, 

considerando-se que seriam as professoras a definirem os momentos de observação.  Este fato 

não impossibilitou a eleição de alguns aspectos que contribuíram no direcionamento da 

investigação, pois mesmo sabendo que as questões poderiam mudar durante o trabalho de 

campo, era preciso ter alguma idéia para ter-se por onde começar. 

Ao utilizar a técnica da observação, foram definidos previamente alguns aspectos a 

serem considerados no ambiente e nos sujeitos. Para a formulação das questões que 

norteariam as ações, considerou-se a realidade da pesquisadora e seus conhecimentos. Ou 

seja, com base no que se sabia sobre o objeto de estudo, foi estabelecido o que poderia ser 
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observado inicialmente. A partir de conceitos encontrados na literatura pertinente, buscou-se 

identificar o que poderia estar relacionado à prática docente. Nesta via de pensamento e ação, 

também foi considerado como objetivo, identificar o que as professoras sabiam sobre a 

temática e que ainda não havia aflorado nas reflexões realizadas até então pela pesquisadora. 

Como essas professoras organizavam a suas experiências com os projetos? 

Partiu-se do conhecimento inicial sobre os projetos como meio para o 

desenvolvimento de pesquisa. O projeto é um instrumento que demanda a vivência de um 

processo de investigação a partir de seus elementos constitutivos. Sua origem está vinculada a 

uma problemática e seu percurso à busca de soluções possíveis. Assim, algumas perguntas 

embasaram as reflexões da pesquisadora no traçado da observação. Inicialmente, o que é que 

já se sabia sobre a temática que permitiria formular algumas hipóteses? Como captar o 

conhecimento das professoras numa descrição analítica que a cultura acadêmica as entenda? 

O que é que sabiam sobre sua prática que poderia ser descoberto? O que usavam para 

organizar a sua experiência? Estes conhecimentos gerais sobre o projeto e sua configuração 

conduziram a caminhada para as sessões de observação.  

Sendo assim, questionou-se como o tema havia sido definido e na sala de aula, 

como o projeto seria iniciado. Diante disso, como os alunos reagiriam? Na continuação, 

pretendia-se identificar, caso o projeto fosse iniciado pela professora, em que diferiria da aula 

cotidiana. Escolhido o tema, este teria relação com todas as áreas? Ou quais? O tema 

promoveria a integração dos conteúdos? 

Pensando no desenvolvimento estratégico do projeto, quais atividades seriam 

propostas e qual delas motivaria mais os alunos? Seria possível desenvolver o processo de 

pesquisa caso a tomada de decisão fosse apenas unilateral? Como se conduziria o processo de 

pesquisa? Haveria coerência entre a idéia de desenvolver um processo de descoberta – ou de 

pesquisa com base em procedimentos científicos e o que seria feito em sala de aula? 

Seria possível caracterizar a teoria pedagógica que permeava a prática docente a 

partir do exercício da aula?  Dentre as diferentes perspectivas do projeto qual é a que melhor 

poderia definir a prática de cada professora? 

As questões serviram para direcionar o olhar e também auxiliaram na reflexão de 

haver também a consciência que seriam nesses momentos de observação que se daria o 

encontro entre o que se julgava saber e o que se pretendia saber a partir do outro, das outras. 

Apesar dos encaminhamentos iniciais, elucidar o objeto de estudo – as práticas das 

professoras – a partir de suas ações, de suas palavras ou de seus gestos configurou-se uma 

situação temerosa. A incerteza quanto a melhor maneira de conduzir o processo de pesquisa 
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junto as professoras, o comportamento, o que fazer, o que dizer. Os momentos de conversas 

iniciais, do convite à apresentação dos objetivos e destes a observação, foram permeados pela 

dúvida de estar agindo corretamente, sem causar constrangimentos aos sujeitos. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p.122),  

 

 
Os primeiros dias poderão ser duros se não tiver sentido de humor e se não 
estiver preparado para cometer erros.[...] passar a ser um investigador 
qualitativo é como aprender a desempenhar qualquer outro papel na 
sociedade (professor, pai, artista, aluno universitário). Não é só preciso 
aprender os aspectos técnicos da forma como deve proceder, como também 
é preciso sentir que esse papel é autêntico e que se ajusta a si. 
 

 

Essa foi sem dúvida uma situação vivenciada, cuja certeza presente foi saber que o 

desconforto fazia parte do processo, como bem colocou Bogdan e Biklen (1994, p.122), 

 
[...] a sensação de desconforto faz parte deste tipo de trabalho. Como em 
qualquer papel que se desempenha, no papel de investigador, vai-se 
desenvolvendo uma confiança crescente à medida que se ganha prática. Ser 
investigador é algo que se desenvolve em si, embora a princípio possa ser 
extremamente difícil. 

  

 

Essa sensação e essa certeza foram constantes ao longo de todo o percurso, 

principalmente nos momentos de observações e entrevistas, mas não impossibilitaram a 

convivência com os sujeitos no campo de pesquisa. A vivência desses momentos foi 

registrada e tanto sua organização como apresentação tentou ser o mais fiel possível. 

O início das observações pautou-se nas orientações de Vianna (2007) e de Bogdan 

e Biklen (1994), acentuando os registros do que as pessoas viessem a falar, o modo como 

reagiriam através dos gestos, atitudes, comportamento, e as situações consideradas 

importantes que estariam envolvidas.  

A construção dos dados foi registrada de diferentes maneiras. Utilizou-se tanto o 

texto descritivo-narrativo, bem como de quadros e alguns fluxogramas, pois permitiam 

demonstrar relações entre categorias e resultados, além de descrever a classificação das 

informações coletadas. O texto narrativo foi organizado a partir de enxertos do discurso 

principalmente das entrevistas e o descritivo, dos registros elaborados a partir das sessões de 

observação direta. 
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Buscando atender aos objetivos deste trabalho, procurou-se ser o mais fiel possível 

com as situações observadas, assim descritas posteriormente. A observação nas escolas foi 

marcada por eventos únicos que mereceram ser explícitados sob pena de não se fazer entender 

os registros dos fatos, as impressões, os sentimentos. Foram quatro professoras, todas muito 

empenhadas em desenvolver uma prática que realmente contribuísse para a aprendizagem das 

crianças sob suas responsabilidades.  

A ESCOLA MUNICIPAL foi a primeira onde foram iniciadas as sessões de 

observação, mas a segunda na ordem de visita. Isso ocorreu porque o sistema municipal 

iníciou suas atividades já no mês de fevereiro de 2008, enquanto que a rede estadual, apenas 

em março, o que contribuiu para que as sessões ocorressem de maneira tranqüila e pouco 

cansativa. As observações aconteceram no turno da manhã. O horário das sessões e o número 

foram decididos pelas professoras. Essa decisão, no entanto, não foi algo combinado, ou 

definido de antemão.  

Um dos critérios para a definição dos sujeitos desse trabalho foi que estes 

desenvolvessem projetos no seu cotidiano docente. A partir desse critério considerou-se o 

planejamento que as professoras iriam participar e o plano que desenvolveriam. Assim, cada 

período de observação acompanhou o plano do projeto que foi traçado por cada uma delas. 

Esses elementos justificaram as variações dos períodos e o número de sessões. Vale salientar 

que ao seu modo cada professora foi estabelecendo as regras para a presença da pesquisadora 

em sala de aula. 

Quanto às sessões de planejamento, algumas informações tornaram-se 

complementares à compreensão dos contextos. Na rede municipal de ensino da Cidade de 

Natal, o planejamento é definido de acordo com o capitulo VI do Plano de Carreira do , 

disposto da seguinte forma:61 

 

 

§1º vinte por cento da jornada de trabalho dos professores no exercício da 
docência, será de horas-atividades, destinadas à preparação e avaliação do 
trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, a reuniões 
pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento 
profissional em serviço, de acordo com a proposta pedagógica da escola e 
diretrizes educacionais da Secretaria de Educação. 
 

 

                                                
61 Conforme Lei Complementar nº 058/2004 que dispõe sobre o Plano de Carreira, Remuneração e Estatuto do 
Magistério Público Municipal de Natal e que no seu capitulo VI trata do regime de trabalho. 
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Esse dispositivo garante aos docentes e a escola a disponibilidade de quatro horas 

semanais para o planejamento das atividades, o que possibilitou na unidade escolar 

investigada uma melhor e mais detalhada organização do trabalho, permitindo a vivência do 

processo de estudo, análise e reflexão de situações cotidianas concretas e da busca de soluções 

sistematizadas de ações. Assim, nos momentos de planejamento, as professoras, 

conjuntamente com suas respectivas coordenadoras, definiram as temáticas dos projetos a 

serem trabalhados. 

Tal situação que não se observou na ESCOLA ESTADUAL, haja vista as redes 

municipal e estadual de ensino diferirem na condução do processo de gestão escolar. Sem 

procurar dar conta desses aspectos, entendeu-se ser necessário o destaque em virtude das 

diferenças existentes entre os sistemas na organização do trabalho pedagógico nas escolas. 

 

 

5.1 PLANEJANDO PROJETOS  

             

 

O processo de planejamento exige uma compreensão de aspectos que formam a 

prática pedagógica, o conhecimento de teorias educacionais que auxiliem na percepção das 

capacidades dos alunos, nas teorias sobre o currículo para que possa eleger o que se entende 

ser importante ao aluno aprender e daí subsidiar a prática de ensino a ser desenvolvida. 

Constitui-se ainda um dos aspectos que a escola precisa vivenciar de algum modo, pois não há 

como pensar no processo de aprendizagem sem considerar o processo de ensino desvinculado 

da reflexão e sistematização do trabalho pedagógico.  

Desse modo, os primeiros dias de observação do campo marcaram a definição das 

escolas como campo para a pesquisa e realizar sua caracterização, quando foi explicado o 

processo de pesquisa exploratória. O segundo momento de observação teve por objetivo 

conhecer a realidade de cada escola e a forma como organizavam o trabalho pedagógico, 

especialmente como planejavam seus projetos.  

 

5.1.1 O planejamento na escola estadual 

 

 

Na ESCOLA ESTADUAL, foi vivenciada a organização do processo de 

planejamento da escola pelas professoras coordenadoras de cada turno seria desenvolvida no 
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início do período letivo de 2008. Foi um encontro que reuniu as cinco coordenadoras da 

escola e a direção, no qual se discutiram o cronograma de atividades a serem desenvolvidas 

em cada turno e as diretrizes para que essas acontecessem. Nessa reunião ficou previamente 

definido como sugestão de tema para o projeto: HUMANIZAÇÃO, CONSCIÊNCIA 

ECOLÓGICA E EDUCAÇÃO PELA PAZ. O referido tema foi indicado pela Secretaria 

Estadual de Educação e Desportos - SEED, porém o grupo lançou outra proposta de tema, 

versando sobre a questão dos direitos humanos (DIREITOS HUMANOS: 60 ANOS DE 

EXISTÊNCIA) ambos seriam apresentados aos docentes para uma definição consensual. 

Definido isso, as coordenadoras dividiram as tarefas de cada uma e concluíram a reunião. 

O planejamento geral dos professores da ESCOLA ESTADUAL que atuavam nos 

anos iniciais do ensino fundamental aconteceu no mês de março de 2008 e foi coordenado 

pela Professora Isabel. No primeiro dia, depois de realizar uma dinâmica, cujo objetivo foi dar 

as boas-vindas aos professores, Isabel apresentou uma síntese do conteúdo de um filme que 

foi exibido no momento seguinte e que tratava da concepção e organização de projetos no 

âmbito escolar. A fundamentação do referido filme considerou as orientações apresentadas 

pelo professor Celso Antunes, que, entre outras informações, afirmou que o projeto não 

precisava abranger todas as áreas. O filme62 serviu para fundamentar o trabalho com o 

projeto, sendo uma iniciativa da equipe pedagógica. 

O objetivo da exibição do filme era auxiliar os professores a compreenderem o 

sentido do projeto, fundamentando as intenções de trabalho. O filme apresentou um conceito 

de projeto como a busca de estudar um conteúdo de forma profunda, colocando-o dentro de 

diferentes perspectivas ou concepções pedagógicas, superação de situações convencionais. 

Justifica o uso do projeto a partir de experiências exitosas de comunidades internacionais. 

Utilizou a expressão aprender a aprender, mas não explicou a idéia. O autor fez uso de uma 

frase que serviu como justificativa para seu uso: “uma pessoa bem sucedida é aquela que tem 

projetos”. Defendeu ser esta uma metodologia que busca o conhecimento. 

No filme, os exemplos de projetos desenvolvidos convergiram para a mesma 

origem: o olhar do professor sobre o processo de aprendizagem. Apresentou como sugestão 

dez (10) passos para a organização do projeto, e sugeriu que o objetivo do trabalho com 

                                                
62 FONTE: http://www.educadores.com.br/acervo.asp Por: Celso Antunes: O trabalho a partir de projetos 
pedagógicos causa profundas e benéficas transformações no cotidiano escolar. Mas como fazê-lo? Neste vídeo, 
Celso Antunes trata dos novos papéis que educadores e estudantes têm nesse contexto, mostra passo a passo 
como realizar projetos e traz diversos exemplos inspiradores. Tempo de duração 50 minutos. 
http://www.educadores.com.br/autores_video_db.asp?id=24 
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projeto é ensinar o aluno a elaborar o projeto (apêndice D). Dos elementos apresentados, 

apenas a origem do projeto – de onde o projeto deve partir – foi alvo de discussões no grupo 

de professores, embora outras questões tenham emanado: nessa perspectiva será que o 

professor deixa de ser esse dono absoluto do saber que define arbitrariamente os conteúdos e 

rumos da ação de aprendizagem? Será que o seu papel não continua o mesmo? Definidor da 

aprendizagem? O fato do projeto permitir a convergência de múltiplos saberes para construir 

um conceito por meio de investigação, significa mesmo uma mudança nas relações de poder 

ou apenas um pretexto para mobilizar os interesses do aluno que ainda não define os eixos de 

sua aprendizagem? 

Foram questionamentos feitos pela pesquisadora no silêncio da observação, que 

também influenciaram na definição de aspectos que poderiam ser observados. 

O segundo momento dessa reunião, coordenado pela Professora Isabel, foi 

marcado pelos questionamentos a respeito do conteúdo do filme. Uma das professoras expôs a 

importância da fundamentação do trabalho.  

 

 
O que eu pude analisar é que a pessoa nesse vídeo [no caso o Prof. Celso 
Antunes] colocou muito bem essa questão do projeto, até mesmo porque a 
gente sente muita dificuldade de trabalhar com projeto. Isso é uma realidade 
que a maioria aqui vive. Eu não vou dizer que adoro trabalhar com projetos. 
Tem projeto que a gente trabalha, mas que na hora de elaborar sempre surge 
uma dificuldade. Então aqueles passos que o autor colocou foram muito 
validos; eu gostei, é uma pena que tenha sido assim uma vez só e que a gente 
não possa acompanhar numa outra reunião para que se possa aprofundar mais 
no que ele citou. Eu achei válido e espero que as colegas também tenham 
gostado (depoimento gravado em áudio, de uma professora na sessão de 
planejamento da ESCOLA ESTADUAL em fevereiro de 2008). 

 

   

Quando da discussão a respeito do seu conteúdo, outra professora presente não se 

sentiu à vontade frente à idéia de elaborar um plano de ação antes de um contato com os 

alunos. Na verdade, o que esta professora queria, e questionou, era o fato do tema do projeto 

não surgir de uma questão suscitada pelos próprios alunos, defendendo que partindo do 

professor este seria quase que imposto. A Professora Isabel argumentou que muitos 

professores sentiam-se inseguros quando o tema partia do aluno; não se sentiam preparados 

para conduzir o desconhecido, daí advindo a necessidade e a opção de definir previamente a 

temática do projeto.  

A discussão finalizou com a aquiescência da professora em questão do argumento 
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apontado por Isabel e a organização dos professores em dois subgrupos: um com as 

professoras do 1º ao 3º anos e outro, do 4º ao 5º anos, os quais iniciaram a sistematização do 

plano de trabalho com uma perspectiva de participação mais significativa do aluno no projeto. 

 No entanto a discussão sobre a participação do aluno na definição do tema do 

projeto voltou e devido a isso decidiram tentar incluir mais o aluno nesse processo.  Para o 

contato inicial com os alunos, as professoras decidiram que fariam um levantamento de 

temáticas relacionadas à questão central (Direitos Humanos). Este levantamento tinha por 

objetivo também coletar sugestões de sub-temáticas, essas por sua vez subsidiaram a 

organização dos conteúdos dos projetos entre os bimestres. Uma iniciativa que mesmo 

considerando as sugestões dos alunos não perdeu a centralidade pelos professores. 

O primeiro momento do projeto a ser desenvolvido junto aos alunos foi assim 

planejado:  

 Aula informativa sobre Direitos Humanos; 
 Exibição de um filme; 
 Comentários sobre o conteúdo do filme; 
 A realização de uma leitura informativa com a produção de textos com ilustração. 

 

Com esse conjunto de tarefas as professoras Palmira e Auta iniciaram com suas 

turmas o projeto. Nessa fase, que não foi observada pela pesquisadora por opção das 

professoras, foram desenvolvidas as atividades através das quais foi possível selecionar as 

sub-temáticas para ao projeto. Seguida a essa fase ocorreu um novo encontro para planejar a 

continuação do projeto.  

Após esses dias, houve um novo momento de planejamento, no qual as professoras 

montaram um esquema (anexo A) para sua organização a partir dos temas sugeridos pelos 

alunos, distribuindo assim os conteúdos para os bimestres. 

 

Quadro 8 – subdivisão da temática do projeto de 2008 da ESCOLA ESTADUAL – distribuição dos conteúdos 
nos bimestres 
Fonte: registro das observações do planejamento do dia 28/03/2008 

  

1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

VIOLÊNCIA 
Conceitos 
Tipologia 
Art. 3º, 5º, 7º, 9º dos DH 

MISÉRIA 
Violência contra a mulher 
Lei Mª da Penha 
Assédio  
Trabalho feminino 
Homossexualismo 

VIOLÊNCIA 
INFANTO-JUVENIL 
Negros 
Homossexuais 
Pobres 
ECA 
Trabalho infantil 
Drogas  

VIOLÊNCIA contra o 
idoso 
Estatuto do idoso. 
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Essa forma de organização da rotina escolar definiu a própria sistematização do 

período de observação em sala de aula, auxiliando na elaboração de um cronograma de ação, 

no qual foi decidido pelas professoras que as sessões começariam apenas no segundo 

bimestre. Então, no segundo momento de planejamento coletivo, maio de 2008, foi 

sistematizado o plano de trabalho do 2º bimestre, o qual foi desenvolvido e serviu de cenário 

para as sessões de observação. 

Para esse bimestre foram selecionados os conteúdos abaixo ilustrados para compor 

o estudo proposto pelo projeto. 

 

Quadro 9- Conteúdos elencados por disciplinas para o 2º bimestre 
Fonte: registro das observações do planejamento do dia 28/03/2008 

 

Pôde-se ainda acrescentar algumas reflexões a respeito das situações vivenciadas. 

Em conversa (que não foi gravada em áudio) a Professora Palmira afirmou estar um pouco 

‘insegura’ quanto à sistematização do projeto. Alegou que em outros anos o acompanhamento 

do trabalho foi feito de forma mais próxima pela outra coordenadora, que a atendia 

individualmente auxiliando na organização das etapas do trabalho. O fato de estar sob outra 

coordenação com outra forma de condução da orientação docente estava deixando-a insegura. 

Não sabia muito bem qual o rumo a ser dado no desenvolvimento das ações. Nas sessões de 

planejamento pode-se perceber que a sistematização e a condução do projeto se colocavam 

através do excerto a seguir retirado das descrições do planejamento da primeira parte do 

projeto (do 1º bimestre), quando os professores decidiram ouvir os alunos antes de definirem 

as atividades. Durante essa conversa, Auta e Palmira permaneceram atentas às experiências 

relatadas.como tarefas complexas para todos os professores, o que pode se confirmar  
 

 

PROFESSORA 1 : Chega, agora vamos começar... 
 
ISABEL: Como é o nome da parte do projeto? É a pesquisa de temas? Vai se 
chamar o que? Como trabalhar projetos, modelos de projeto? Seria geração de 
temas, não seria? 

Português  Matemática História  Geografia  Ciências  
Substantivos 
próprios e comuns 
Textos 
jornalísticos, 
narrativos; 
Gênero, numero,. 

Gráficos – noções 
de estatística; 
Números naturais  
As 4 operações 

 

História local 
Descobrimento do 
Brasil – colonização 
portuguesa 

O planeta Terra 
Localização do 
Brasil no mapa- 
mundi 
Elementos de 
cartografia 

Fases da vida 
humana 
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PROFESSORA 3: Acho que de tema gerador. No caso, quando trabalhei na 
outra escola, nosso tema era sobre o meio ambiente 
 
ISABEL:  Seleção do tema gerador não é, não? 

 
PROFESSORA 3: No caso de trabalhar com os temas transversais, o tema 
gerador é esse e a partir dele se vai fazer os sub-temas a serem trabalhados. 
 
PROFESSORA 2: Seleção de sub-temas, não é assim? 

 
PROFESSORA 3: É. 

 
PROFESSORA 1: Só na próxima semana a gente vai saber o que vai fazer 
não é? Com a seleção de sub-temas? 

 
PROFESSORA 3:  O tema é gerador do projeto é esse? (referência aos 
Direitos Humanos) Ai nós vamos fazer uma seleção de sub-temas não é? É o 
que quero saber para colocar nesse papel. Digam, o tema: direitos humanos e a 
seleção de sub-temas vamos planejar juntas. Como que a próxima semana se 
vai fazer isso, como a gente vai colher os dados? Ai seria nossa leitura, o texto 
só com a intenção de ler os artigos dos direitos humanos. Pode passar o filme 
e depois relacionar com o texto. Colocar assim, o primeiro momento o filme63; 
Junto com os alunos, questionar, comentar o filme, fazer atividade escrita 
sobre o filme. O que eles entenderam do vídeo. Do jeito que eles falaram, 
claro, que a gente vai aceitar. Não é assim? É o comentário do filme 

 
PROFESSORA 1: Aí depois seria ideal que eles vissem o texto. 

 
PROFESSORA 3 : Depois uma leitura informativa, se tiver livro que dê para 
cada aluno [...] Depois bota nos recursos. Eu vou arrumando logo os recursos 
que vamos precisar. De vídeo, essa leitura informativa, vê se tem os livros, se 
não tiver, fazer cartazes. Relacionar o contexto do vídeo com a realidade, aí 
depois vai ler, ou em livro ou transparência. Tem que ver em retroprojetor, a 
gente tem transparência? Pronto: depois do filme usa a transparência. Mais 
como é? Quem tirava Xerox? Pra quando é? Esse aqui é pra segunda-feira, 
não é? 

 
PROFESSORA 1: Isso já é para ser apresentado na segunda-feira?  
 
PROFESSORA 3: Sim 

 
PROFESSORA 1: Eu vou ter que digitar todos os direitos, ou tirar da internet 
e colocar no pen drive e imprimir na transparência. 

 
PROFESSORA 3: Tudo aqui é 4º e 5º anos, ai pra gente planejar como é que 
vai ser? 

 
PROFESSORA 1: Aí   tem que fazer um programa. Quantas turmas vão 
caber na sala de vídeo, por exemplo. 
 

                                                
63 Embora fizessem referência a um filme ainda não possuíam nenhuma definição de qual seria exibido aos 
alunos. 
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PROFESSORA 3: Duas turmas 
 

PROFESSORA 1: Faz uma escala de horário. Quem vai primeiro. 
 

PROFESSORA 3: 7:00 de manhã cedo. Nesse caso você quer ir primeiro? 
 

PROFESSORA 2: Quem é o outro 5º ano? 
 

PROFESSOR 5: A que horas? 
 

PROFESSORA 3: O filme tem 19 minutos, os comentários não serão feitos 
na sala de vídeo que é pra dar brecha pra outra turma vir. Faz na sala de aula. 

 
PROFESSORA 5: No caso,começando 7h30, 7h50. 
PROFESSORA 1: Nunca dá certo começar cedo, porque a gente chega, faz 
chamada. Ai dá certo de 7:30. 
 
PROFESSORA 2: Deixa meia hora pra cada um. 

 
PROFESSORA 1: É meia hora pra cada um, né? 7h30 -8h00, 8h00 -8h30, 
8h30-9h00 

 
PROFESSORA 2: Agora tem que copiar isso aqui. O horário que cada um 
vai. (sessão de planejamento dos professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental da escola estadual – março/2008) 

 
 

Apesar da coordenadora Isabel orientar que se deveria pensar inicialmente nos 

objetivos que se queria, para que de alguma forma pudesse surtir efeito, sugerindo palestras, 

exibição de vídeo, oficinas, as professoras preocuparam-se em definir os conteúdos que 

deveriam ser explorados. As professoras discutiram brevemente sobre os temas para o 2º 

bimestre conforme plano inicial e começaram a definir os conteúdos de cada área. 

A ação de selecionar conteúdos baseou-se apenas na experiência das professoras, 

que iam listando-os a partir de conhecimentos advindos de suas práticas cotidianas. As 

professoras questionaram sobre a metodologia para desenvolver a temática. Por fim, a 

professora Palmira elaborou um plano para o projeto que foi aceito pelas professoras do grupo 

(anexo B). Tal situação conduziu a uma reflexão neste trabalho a respeito das atividades e 

tarefas escolares que poderiam caracterizar o projeto. Isso porque, se o projeto foi eleito como 

processo de trabalho, não foi entendido pela pesquisadora, a dificuldade na organização das 

atividades de ensino. 

   

 

5.1.2 O planejamento na escola municipal 
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Na ESCOLA MUNICIPAL a equipe pedagógica demonstrou muito interesse em 

participar da pesquisa, segundo a coordenadora Nísia, responsável por receber esta 

pesquisadora. Numa conversa inicial soube-se que ela não tinha muita experiência na 

elaboração de projetos, mas havia disponibilidade em participar mesmo assim. A professora 

Myriam apresentou-se de maneira simpática à observação e questionou se haveria 

intervenção, o que foi negada pela pesquisadora. Porém, ela se mostrou disponível caso 

necessitasse, pois via nisso uma possibilidade de aprender também, conforme se expressou: 

“Mulher, era bom que você pudesse intervir. Não coça não, sua língua?” e continuou dizendo 

“eu gosto demais de trabalhar com projeto. E uma pena que no [...] não trabalha com projetos. 

A gente fica amarrado em trabalhar com conteúdos fragmentados” (Informação verbal à 

pesquisadora em março de 2008). 

A segunda visita à escola, no início de março de 2008, não marcou o princípio das 

sessões de observação, pois ainda havia crianças na fase de adaptação. Choros e muitas 

lágrimas espalhavam-se por todos os lados e espaços da escola. Desse modo, encaminhada a 

sala de coordenação, foi oportunizada uma breve conversa com a Prof.ª Zila que perguntou 

qual o objetivo daquela visita. Ao explicar-lhe o motivo, perguntou se não poderia participar, 

embora estivesse trabalhando com literatura infantil nos anos iniciais, situação que não 

impedia sua participação e atendia aos critérios já apresentados para definição dos sujeitos.  

Tomada a decisão, oportunamente houve a participação no planejamento, o qual 

foi acompanhado pela Coordenadora Nísia, ocorrendo sempre nas segundas-feiras (Prof. Zila) 

e nas quartas-feiras (Professora Myriam). No tocante a Professora Zila, respondeu ao roteiro 

de entrevista e definiu a turma a ser observada. Demonstrou a intenção de elaborar um projeto 

de leitura para melhorar a aprendizagem, haja vista o índice do IDEB64 desta escola ter sido 

bastante baixo, o que deixou os professores preocupados.  

As professoras Nísia e Zila encaminharam a sistematização de um projeto. 

Partiram inicialmente do tema definido pela Secretaria Municipal de Educação: LER E 
                                                
64 IDEB: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo Inep em 2007 e representa a 
iniciativa pioneira de reunir num só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 
educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 
resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente 
assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a 
partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do 
Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. Disponível em:  
http://portalideb.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=13 – acesso em 
30/12/2008. 23:30h 
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ESCREVER – objeto de desejo de todas as áreas do conhecimento e definiram como sub-

tema e titulo: VIAJANDO PELO MUNDO DA LEITURA.  

Mesmo explicando que a pesquisa não contemplava uma intervenção e que o 

objetivo era de apenas vê-las atuando, ainda assim pediram para que fosse lido o que haviam 

escrito, ficando esta atuação restrita a leitura do que haviam produzido, não havendo nenhuma 

sugestão de acréscimo ou modificação. A partir dessa leitura pôde-se constatar que as 

professoras seguiram os elementos constituintes do projeto, isto é, começaram pela definição 

do tema, sua justificativa e o traçado dos objetivos. As tarefas não foram planejadas nesse 

momento, ficando para o encontro seguinte.  

A Coordenadora Nísia apresentou a pesquisadora uma cópia do plano do projeto 

da Professora Zila (anexo três). Esse processo trouxe à tona um fato: o plano não previa o 

produto final do trabalho, apenas uma referência ao processo de avaliação. Ao ser 

questionada, a Coordenadora Nísia disse “não saber da necessidade de um fechamento”. Logo 

ela anotou umas sugestões para ver com a professora Zila (sessão de observação do 

planejamento - em março de 2008) 

A Professora Myriam veio conversar sobre o trabalho da pesquisa e deu algumas 

informações importantes, afirmando que trabalhava de forma quase permanente com projetos; 

que no ano de 2007 desenvolveu vários projetos, e que no ano de 2008 talvez começasse em 

abril. Nesse primeiro momento – entre fevereiro e março às professoras estavam realizando 

tarefas para o diagnóstico e a construção do relatório inicial das turmas. Informou ainda que 

foram elencados alguns conteúdos, pois facilitava a escolha do tema do projeto. Pode-se 

perceber que o projeto nascia da necessidade de trabalhar os conteúdos definidos pelas 

professoras.  

Através da fala da Professora Zila pôde-se perceber essa realidade, quando 

afirmou – “Para darmos início ao nosso projeto, que será utilizado em sala sobre Monteiro 

Lobato, discutimos desde a formação até dar corpo ao mesmo” (sessão de observação do 

planejamento - em abril de 2008) 

Quanto ao projeto, as professoras Myriam e Zila questionaram se era necessário 

citar os livros e os filmes em DVD que seriam utilizados, e concluíram que sim, para manter o 

controle do que fosse feito durante o ano. Nesse encontro pôde-se compreender que o projeto 

elaborado era anual do qual iriam emanar o que estavam denominando de ‘mini-projetos’. 

 Concluída essa primeira fase da observação do processo de planejamento do 

projeto, foram iniciadas as sessões nas salas de aula. As primeiras aconteceram na turma da 

Professora Myriam e, paralelamente, na sala de Zila. 
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 O domínio das etapas de sistematização dos projetos pelas professoras não se 

confirmou através do processo de planejamento, pois apesar de as identificarem, no momento 

de elaboração havia uma preocupação demasiada com os conteúdos em detrimento aos 

objetivos. Essa situação dificultou a elaboração do plano dos projetos embora neste 

estivessem contemplados os elementos essenciais. 

A partir das observações realizadas viu-se que embora o planejamento se desse 

coletivamente, as professoras conduziam de forma autônoma os planos. Segundo a professora 

Myriam “Na maioria das vezes prefiro desenvolver sozinha, nada contra o trabalho coletivo, 

mas tenho mais autonomia e flexibilidade para aplicar e até mesmo de avaliar” (informação 

verbal à pesquisadora em abril de 2008). Levando em consideração as colocações das 

professoras e com base nas observações realizadas no planejamento65, pode-se afirmar que 

embora a temática fosse a mesma, o percurso metodológico que seguiram teve por base a 

realidade de cada turma. Assim sendo, cada professora conduziu o processo de realização do 

projeto de acordo com suas particularidades, utilizando-se de atividades que entendeu melhor 

se adequarem as suas necessidades. O sentido do trabalho coletivo estava no processo de 

reflexão e tomada de decisões, mediante a discussão e a busca de soluções no grupo a 

problemas específicos. 

Na verdade, essa condução individual não seria contestada se o projeto fosse da 

turma (classe), isto é, se ele tivesse se originado de uma situação real dos alunos e planejado 

em conjunto com a professora, garantindo uma certa autonomia. Porém, não foi esse o caso. O 

plano foi elaborado pelo grupo de professoras, numa iniciativa coletiva de intervenção e 

inovação, desse modo pedia que essa acontecesse de forma similar. 

 

 

5.2 AD-MIRAR É PERCEBER O OUTRO: A OBSERVAÇÃO NOS CANTINHOS 

ESCOLARES – TENTANDO VER ALÉM DA PRÓPRIA PRÁTICA 

A observação consiste em parar para olhar objetiva e intimamente uma situação, 

uma pessoa, uma ação. Conforme Novelli (2000, p 190), olhar o outro significa sair de seu 

próprio entorno em busca de conhecer outro, aquilo que faz, porque o outro se torna novo. 

“Porque a ad-miração é  a percepção do outro, de algo a mais do que o eu que, desse modo,  

ganha  reconhecimento,  auto-reconhecimento pelo outro”.Assim, a observação torna-se um 

                                                
65 Na escola municipal a observação do trabalho das professoras foi iniciada concomitantemente ao período 
letivo, com a participação nos encontros realizados na semana pedagógica e na seqüência nos dias de 
planejamento de cada professora O período então foi de fevereiro a maio de 2008. 
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caminho que possibilita desenvolver esse olhar. Com essa consciência adentrou-se nos 

cantinhos das escolas, na intimidade das professoras numa tentativa de ver além da própria 

prática. 

O titulo deste texto traduziu bem a idéia que se pretendeu aqui expor. Vivências 

que compunham experiências da prática de ensino de outras profissionais. Uma tentativa de 

retratar intenções e ações de quem buscou realizar de forma organizada a aprendizagem de 

crianças, seres em formação, da qual essas professoras assumiram participar.  

A reconstrução desses momentos respeitou a trajetória do tempo, acrescida 

também das marcas físicas que definiram as sessões de observações. Com a Professora 

Myriam a marca foi o toque para o recreio que sinalizava o encerramento da sessão; a 

Professora Zila teve o final do recreio para iniciar a sessão; a Professora Palmira tinha o toque 

para o recreio para encerrar, assim como Auta. 

 

 

5.2.1 A Professora Palmira  

 
  Gaivota de Asa Aberta 

Praia do Meio 
Linda, no seu afã 
Tomando banho 

Com seu maiô cor de manhã (...) 
(...) Entre os morros e o mar, 

Pertinho da cidade, 
Avistando de longe 
o Farol lá do Forte 

A acender, a apagar (...) 
(Palmira Wanderley) 

 

 

A professora Palmira lecionava numa turma de quarto ano de escolarização, a 

alunos que dominavam pouco a leitura e a escrita. Isso a deixava muito angustiada, chegando 

mesmo a levá-la a pedir para deixar a pesquisa, afirmando que seus alunos não apresentavam 

condições de desenvolver o projeto. Essa turma era formada por vinte e oito alunos, sendo 

dezessete meninos e onze meninas, na faixa etária de dez anos de idade. 

O projeto da professora foi planejado em conjunto com o grupo do turno matutino. 

A temática foi decidida pela equipe pedagógica e sugerida ao grupo que depois de uma 

discussão, aceitou trabalhar. Daí o grupo de subdividiu por níveis e cada sub-grupo traçou 
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suas metas de atuação. A referida professora foi a primeira de seu grupo a elaborar seu plano 

de trabalho, que de certo modo foi acatado pelas demais.  

Pelos motivos apresentados, e os fatos anteriormente relatados sobre a ESCOLA 

ESTADUAL, a professora já vinha desenvolvendo o projeto a partir da organização dos 

bimestres.  Quando as sessões de observação em sua sala iniciaram, já havia concluído o que 

fora planejado para o primeiro bimestre. Desse modo, então se acompanhou o 

desenvolvimento do projeto referente à sub-temática definida para o segundo bimestre. 

Todavia, fez-se necessário esclarecer que devido aos sentimentos que a professora 

demonstrou de insegurança e angústia com a aprendizagem dos alunos, ela apenas permitiu 

duas sessões de observação, nas quais realizou algumas tarefas sobre o projeto. 

Para entender os procedimentos da professora vale relembrar que havia ocorrido 

um conjunto de atividades anteriormente realizadas junto aos alunos que oportunizou a 

identificação de temas de interesse dos mesmos. Esse encaminhamento foi decidido pelo 

grupo de professoras na semana pedagógica. A partir das colocações dos alunos os temas 

foram organizados em blocos temáticos e distribuídos pelos professores nos bimestres, 

considerando as datas comemorativas de cada período. Dessa forma o projeto foi iniciado. 

A entrada nessa sala de aula, para a primeira sessão, deu-se de maneira muito 

tranqüila, isto é, bem explicado: as crianças já estavam em seus lugares e a professora fez a 

apresentação da pesquisadora, dizendo o motivo de sua presença. Indicou um lugar para que 

esta se sentasse ao fundo da sala e começou suas tarefas. A primeira atividade do dia foi pedir 

que crianças que levantassem para rezar. O que todos fizeram, porém foi preciso uma fala 

mais enérgica da professora para que os alunos participassem de tal tarefa. 

A atitude dos alunos motivou uma reflexão sobre a relação entre o interesse do 

sujeito e a realização da tarefa por ele. Essa questão permeou todo o processo de análise das 

vivências e das ações desenvolvidas por cada professora nos seus respectivos cantinhos, o que 

será feito posteriormente neste trabalho.       

Em seguida a professora disse “a matéria hoje é história. Abram o caderno. É a 

continuação do projeto” (sessão de observação em junho de 2008).  

Dessa forma o projeto foi iniciado. Porém os alunos disseram: “ - História de 

novo?” No que a professora retrucou: “É, história de novo!” 

A professora perguntou: “Qual foi a lei que estudamos ontem?” 

Alunos em conjunto: “Maria da Penha!” 

- Vocês sabem dizer quais os tipos de violência contra a mulher? 
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A partir desses questionamentos, a professora explicitou através de exposição oral 

várias informações que os alunos apenas ouviram. As crianças responderam prontamente a 

outros questionamentos propostos pela professora e citaram vários exemplos de situações de 

violência contra a mulher. Em seguida, a atividade proposta pela professora foi que os alunos 

escrevessem “algumas coisas que vocês sabem”. Depois de realizada, a segunda atividade foi 

escrita no quadro a giz e as crianças copiaram em seus cadernos. 

 Na segunda sessão, após escrever a primeira atividade, a professora explicou a 

atividade a partir dos questionamentos sobre o que deveria ser feito pelas crianças. Os alunos 

passaram a copiar a atividade. Enquanto faziam isso, a professora deu instruções e corrigiu as 

tarefas de alguns alunos. Em seguida, ela explicou que entregaria um texto xerografado e que 

este possuía umas manchas e que estas eram da impressão do livro, o qual ela havia retirado o 

mesmo. Este texto era parte de um livreto informativo produzido pela Caixa Econômica 

Federal e versava sobre a violência contra a mulher (anexo quatro). Pediu que lessem o texto 

em silêncio duas vezes. Os alunos em sua maioria conseguiram realizar a leitura silenciosa. 

Depois propôs:  “quem sabe ler vai ler e quem não sabe, vamos tentar!” 

Com o texto ela pediu que os alunos anotassem as palavras que haviam conseguido ler 

e foi realizando uma breve interpretação:  “qual o título, gente? Vamos ler?”’ 

A medida em que a professora efetuava a leitura do texto, corrigia a tarefa, isto é, foi 

questionando o texto realizando a interpretação e explicando o significado das palavras.  A 

leitura em voz alta do texto, seguida do debate, eram os objetivos da professora, conforme ela 

disse aos alunos: “vamos ler para debater, pessoal!”. A leitura coletiva ficou um pouco 

confusa e a professora pedia atenção constantemente: “gente, olha...espera gente...”. Assim a 

professora continuava com a mesma técnica. 

Concluída a leitura, a professora entregou outra tarefa, solicitando sua realização em 

duplas. Muitos não aceitaram trabalhar nos pequenos grupos e fizeram-na individualmente. A 

professora iníciou a leitura oral do exercício que tinha por base o texto lido anteriormente. 

Embora com toda a inquietação, os alunos realizaram as tarefas propostas. O que se 

percebeu foi que, embora a professora fizesse a correção das tarefas, esta ação não era 

percebida pelos alunos. A correção diluía-se nas explicações ou nas intervenções para chamar 

a atenção da turma, despertar seu interesse. A professora não explicitou o momento da 

correção para os alunos. A turma num dado momento se dispersou, aumentando o barulho. 

Nesse momento a professora elevou a voz e todos voltaram a seus lugares, diminuindo um 

pouco a confusão. Ela passou de carteira em carteira observando a realização das tarefas. O 

restante do tempo de aula a professora auxiliou os alunos nas tarefas. Neste dia os alunos 
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estavam todos sentados nas carteiras organizadas em fila. As crianças não se perturbaram com 

a presença da pesquisadora. Com essas tarefas a professora concluiu o projeto sobre violência 

contra a mulher.  

Uma das questões postas para a investigação foi saber que era importante para a 

professora no desenvolvimento desse trabalho. Teoricamente foi a flexibilidade do plano e a 

relação dos conteúdos possibilitada pelo projeto, porém na prática de ensino houve um 

destaque para o cumprimento do tempo estimado para cada uma das tarefas. Outro ponto 

relevante foi a identificação de uma relação com outras áreas do conhecimento. O tema 

embora pudesse ter abarcado várias áreas, ficou restrito durante o período da observação à 

disciplina de História e a condução das tarefas não possibilitou uma integração, muito embora 

contemplasse diferentes aspectos, a professora enfatizou apenas os históricos.  

O tempo foi algo bastante enfatizado pela professora durante as tarefas. Para cada uma 

delas foi definido um tempo em minutos. Quando terminava o tempo destinado aquela tarefa, 

a professora iniciava outra. 

Partindo do principio que o projeto demanda uma problematização mediante um 

processo de descoberta, através do trabalho coletivo, não foi identificada nenhuma ação que 

caracterizasse tal perspectiva. Todos os momentos foram direcionados. Os alunos em nenhum 

momento trabalharam em grupos ou foi possibilitada a discussão do tema. A aula foi muito 

mais informativa, havendo uma condução total do processo, tanto nas discussões quanto nas 

tarefas. Uma centralização na definição da temática e uma verticalização da ação como um 

todo. 
                                     
 

5.2.2 A Professora Auta   

 

 
Acostumei-me a vê-lo todo o dia 

De manhãzinha, alegre e prazenteiro, 
Beijando as brancas flores de um canteiro 

No meu jardim - a pátria da ambrosia. 
Pequeno e lindo, só me parecia 

Que era da noite o sonho derradeiro… 
Vinha trazer às rosas o primeiro 

Beijo do Sol, nessa manhã tão fria! 
Um dia foi-se e não voltou… 

 Mas quando 
A suspirar me ponho, contemplando, 

Sombria e triste, o meu jardim risonho… 
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Digo, a pensar no tempo já passado: 
Talvez, ó coração amargurado, 

Aquele beija-flor fosse o teu sonho! 
(Auta de Souza) 

 
 

A professora Auta assumiu a participação nesta pesquisa em função da saída de 

Clara, mudança que facilitou ainda mais o acesso ao campo, pois trabalhando no turno da 

manhã e participando do planejamento do projeto juntamente com a professora Palmira, fez 

uso do mesmo material no desenvolvimento do trabalho. 

A turma que lecionava era composta por vinte e cinco alunos, sendo treze meninos 

e doze meninas, numa classe de quinto ano de escolarização, com idade de doze anos. No dia 

marcado, a pesquisadora compareceu adentrando a sala juntamente com a professora Auta que 

iníciou suas tarefas diárias pelo cumprimento aos alunos. Nesse primeiro dia havia dezenove 

alunos presentes. Antes desse momento, a professora organizou o material a ser utilizado e os 

alunos ficaram tranqüilamente sentados em seus lugares conversando baixinho. Em seguida 

apresentou a pesquisadora dizendo o que estava a fazer ali na sala deles. Explicou ainda que 

durante a semana haveria no primeiro horário a revisão dos conteúdos para as provas e no 

segundo tempo de aula iriam ensaiar para a festa junina.  

Como explicado no item sobre o processo de planejamento na ESCOLA 

ESTADUAL, o projeto havia sido dividido pelos quatro bimestres, o que explicou o fato de 

no segundo bimestre iniciarem-se as sessões de observação a partir da sub-temática 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. A retomada então partiu de uma pergunta direta da 

professora: “nós já discutimos a lei da Mulher/ a lei Maria da Penha, não é?”.  

A partir dessa questão ela revisou os artigos da lei que haviam sido trabalhados. 

Adiantou que iriam estudar isso na disciplina de história. Os alunos perguntaram pelas provas 

e a professora respondeu. Depois ela voltou a perguntar:  “o que vocês entendem por 

violência física?” EsSa pergunta surgiu a partir do mesmo esquema de tarefa utilizado pela 

professora Palmira (anexo B), o qual Auta escreveu no quadro para que os alunos 

preenchessem. Apesar de lecionarem em níveis diferentes, o plano foi o mesmo, incluindo os 

textos e exercícios escritos. 

Em seguida, ela entregou uma folha de papel com um texto mimeografado para 

estudo, orientando a leitura pelos alunos. Enquanto a professora entregava o material, 

conversava particularmente com cada aluno. Após alguns minutos, a professora realizou a 

leitura em voz alta do texto, a qual era complementada pelos alunos, que seguindo o 
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procedimento, concluíam a frase iniciada pela professora. Na medida em que liam o texto, os 

alunos discutiam as ideias.  

Prosseguindo a aula, num dado momento, a professora avisou que em breve 

aconteceria a ‘prova’ de história, que seria baseada nos textos sobre o tema estudado. 

Concluída a leitura e discutido o texto, a professora Auta escreveu no quadro outra série de 

exercícios, que provocou questionamentos entre os alunos, se por acaso seriam de revisão  

para a prova. A professora retrucou que as provas de história e geografia seguiriam o padrão e 

que era apenas preciso estudar os textos do projeto. 

Quanto ao exercício encaminhado, foi composto por perguntas diretas para a 

compreensão do texto lido. A turma dispersou um pouco por alguns minutos, porém não 

houve nenhum comportamento de indisciplina entre os alunos. Copiaram a atividade sempre 

conversando baixinho. A professora agia tranqüilamente e com segurança, não elevou a voz 

em nenhum momento; percebeu-se um clima de tranqüilidade e amizade entre os alunos. Não 

foi ouvido nenhum ‘palavrão’ ou palavras agressivas uns com os outros. A professora 

chamava a atenção dos alunos de forma firme sem elevar a voz ou ser ríspida. Pareceu ser 

uma situação rotineira. 

Na segunda sessão, a professora Auta iníciou a discussão com algumas perguntas e 

os alunos apenas responderam oralmente; não propôs neste dia nenhuma tarefa que 

possibilitasse a busca de respostas. O conteúdo da temática foi todo informativo, expresso 

oralmente. Os conceitos trabalhados foram apresentados pela professora e não resultou de 

nenhuma reflexão e/ou pesquisa realizada pelos alunos. O tema promovia a integração dos 

conteúdos, mas a condução das tarefas não permitiu essa integração, pois foi totalmente 

centrado nos aspectos históricos. 

  A última sessão teve início com a observação da professora que organizou as 

carteiras em filas duplas, distribuindo os alunos também em duplas. Auta marcou para este dia 

a culminância do projeto e informou aos alunos que iriam trabalhar com a disciplina de 

História. A primeira tarefa da manhã foi uma breve conversa sobre a sub-temática A 

MULHER NO MERCADO DE TRABALHO. Ela anunciou: “nós vamos ver um pouco de 

história da mulher no mercado de trabalho no Brasil”.  

Em seguida foi apresentado um texto sobre esse tema e a professora explicou 

como se daria a leitura, iniciando-a em voz alta. Todavia, a pesquisadora não teve acesso a 

esse texto que foi breve e objetivo. A medida que lia, explicava as informações. Os alunos 

fizeram algumas perguntas que foram respondidas de forma direta e atenciosa pela professora 
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A finalização do projeto deu-se a partir da cópia pelos alunos de um exercício escrito no 

quadro sobre o texto pela professora. 

 
5.2.3 A Professora Myriam  

 

 
De sua boca, de risos claros, cantigas sacudiram 

as transparentes imagens de um mundo simples e terno. 
Suas palavras que artesãos construíram de puros metais 

me descerraram a vida e levaram coros para a minha imaginação. 
Os seus braços tinham firmeza de barco e doçura de vôos 

para seduzirem a minha infância. 
A pureza de seu coração 

desabrochou ternuras para os meus dias.  
A sua lembrança me comove 

nesta hora sombria de meu canto. 
(Myriam Coeli) 

 

 

 A Professora Myriam lecionava na ESCOLA MUNICIPAL, sua turma era do 

segundo ano do ensino fundamental e seus alunos estavam na faixa etária compreendida entre 

os sete e oito anos de idade. Eram trinta e dois alunos, divididos igualmente em gênero.  

Para uma compreensão mais efetiva do trabalho dessa turma, despontaram duas 

necessidades; a primeira, de descrever alguns momentos do planejamento dessa professora e 

sua rotina escolar. Antes de começar a observação da prática, houve um encontro de 

planejamento, no qual a pesquisadora perguntou sobre a existência do plano do projeto, ao 

que a professora respondeu: “Não fiz não, eu tenho rascunhado porque no ano passado eu 

apliquei.... agora eu vou ter que adaptar, porque é outra realidade. Eu vou fazer continuação ... 

pra ver, pra olhar” e afirmou que na segunda-feira seguinte já teria pronto e começaria a 

desenvolvê-lo. 

A professora, neste encontro, mostrou o plano do projeto anterior (realizado em 

2007) dizendo que iria atualizá-lo. Numa análise inicial, pode-se perceber que o referido 

plano possuía uma sistematização detalhada dos objetivos e das ações de forma encadeada, 

porém a professora não disponibilizou uma cópia no momento, pois queria organizá-lo 

melhor. Neste dia também houve a organização do horário (rotina da sala), ficando assim 

estabelecido: 

 1º horário das 7h00 as 9h00  – as tarefas do projeto; 
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 2º horário das 9h30m as 11h20 m – tarefas de alfabetização direcionadas aos 

alunos que não sabiam ler ainda. A professora justificou essa decisão devido a 

existência em sua turma de alunos em processo de alfabetização, decidindo 

desenvolver tarefas com o método fonético. 

O período antecedente ao recreio fora destinado às atividades do projeto, no qual a 

professora desenvolvia um conjunto de tarefas que começava pela organização das carteiras 

escolares, seguida pela definição da ocupação pelos alunos. Alegou dois motivos para isso: 

separar os alunos indisciplinados e aproximar aqueles com maiores dificuldades de 

aprendizagem. 

O período de observação compreendeu três semanas com um total de dez sessões, 

iniciadas no final do mês de março de 2008. O projeto foi intitulado de SEM SAÚDE NÃO 

HÁ VIDA.  

O primeiro dia de observação na sala foi marcado por muita chuva, o que diminuiu 

o número de alunos que freqüentou  aula nesse dia. De trinta e dois, vieram onze 

impossibilitando o início do projeto, pois a professora disse que gostaria de começar o 

levantamento de hipóteses com todos os alunos. Outro fator foi o mimeografo estar quebrado, 

o que dificultou a execução das tarefas planejadas. Num momento de conversa, a professora 

disse que gostava de desenvolver projeto sozinha, que participa dos coletivos quando se 

referem a datas comemorativas, porém gosta de fazer individualmente devido a flexibilidade. 

Disse não saber se isso é bom ou ruim, mas que para ela isso era bom. Também contou que no 

fim de semana procurou alguns livros de ‘seu tempo’ que abordassem a questão da higiene e 

saúde e disse que ficou pensando em como isso lhe foi ensinado. No livro que encontrou, o 

qual ela não identificou, disse conter apenas duas páginas fazendo referência ao conteúdo de 

maneira simplória, sem uma discussão, o que lhe incentivava mais ainda a trabalhar com o 

projeto. 

Partindo das questões elaboradas como eixo norteador da observação, a primeira 

interrogação recaiu sobre como o tema foi definido. Através das sessões de observação do 

planejamento, a professora elegeu com base na experiência de um projeto com a mesma 

temática do ano anterior. O tema partiu da observação que a professora fez dos alunos no 

início do período letivo e identificação de um problema concreto em sala. Informou que 

percebeu a falta de higiene pessoal em alguns de seus alunos, como bem colocou no dia de 

seu planejamento, quando em entrevista explicou o motivo de optar pela temática: 
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A questão da escovação dos dentes das crianças. O ano passado foi piolho. 
Sabe aqueles dentinhos amarelinhos que você vê que é sem escovação? 
realmente, do jeito que acorda, do jeito que dormiu na noite anterior, que 
comeu e tudo. Muitos.... é a maioria. Eu não ia nem trabalhar agora, mas aí, ao 
ver os menininhos tão bonitinhos, mas quando fala perto de você chega dá 
uma tristezinha, né? Mas a questão da higiene bucal engloba tudo (Informação 
verbal à pesquisadora em março de 2008) 

 

 

A professora explicou nesse dia que propôs uma reunião com os pais dos alunos 

para apresentar o tema do projeto66. Houve uma troca de sugestões e os pais acertaram o envio 

para a escola de um creme dental, escova para dentes, sabonete e toalha de mão. Dividiu o 

estudo em três blocos temáticos: a higiene do corpo, dos alimentos e do ambiente. A 

professora informou também que o projeto original (anterior) durou dois meses e não sabia 

quanto tempo esse iria durar. 

O início do projeto de fato aconteceu na segunda sessão de observação. Neste dia a 

professora apresentou a pesquisadora para as crianças dizendo o que esta faria na sala. Na 

seqüência houve a formação da ‘rodinha’67 através do qual a professora desenvolvia parte de 

sua aula. As crianças tinham uma postura bastante participativa. Neste momento cantaram 

uma música referente ao bom dia; fez-se a chamada com auxilio de crachás com os nomes 

das crianças. Essa atividade funciona como abertura – motivação para a hora da chamada que 

neste dia foi feita de forma silenciosa, na qual cada aluno pegou seu crachá e expôs sem que 

os outros falassem. A professora Myriam lançou um questionamento: “sem saúde não há 

vida, vocês concordam?” A partir das colocações dos alunos, a professora começou a 

apresentação de informações sobre os sub-temas que surgiram. Ela explicou que iriam estudar 

a higiene em três aspectos: CORPO, ALIMENTOS E AMBIENTES, e que o primeiro seria o 

corpo. 

A professora iniciou uma conversa direcionando as questões para a temática. 

Perguntou “o que era saúde” e o que eles sabiam sobre saúde. Em seguida, escreveu a palavra 

e mostrou algumas cenas alusivas a hábitos de higiene corporal; foi dramatizando as cenas e 

questionando os alunos se eles faziam ou o que pensavam sobre o que viam; a princípio a 

professora conduziu o levantamento das hipóteses e relacionando a área de língua portuguesa 

no tocante a grafia/acentuação de palavras. No tocante à condução da discussão, a professora 
                                                
66 Esta reunião aconteceu no início do período letivo, antes do encontro de planejamento com a pesquisadora, na 
qual a professora apresentou a temática do projeto e a justificativa para seu desenvolvimento. A professora já 
havia decidido trabalhar com o projeto e quando a pesquisadora chegou na escola para as observações isto já 
estava definido. 
67 Um circulo formado pelas crianças e a professora, sentados no chão, onde acontecia as explanações, 
orientações das tarefas, brincadeiras, etc.  
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Myriam permitia a livre expressão do aluno, embora às vezes tivesse que suprimir algumas 

falas, quando eles fugiam da discussão. 

Embora a iniciativa da temática tenha sido da professora, houve uma atenção para 

com a expressão dos alunos. Ela questionou bastante tentando aproximar o que sabiam do 

conhecimento novo, mas havia um direcionamento efetivo do conteúdo e das tarefas de forma 

verticalizada. A idéia do projeto em essência é de desenvolver o processo de pesquisa que 

desenvolve a autonomia na busca de informações. Nesse primeiro momento tinha-se por 

objetivo a construção de hipóteses sobre a temática, o que foi coerente com a perspectiva do 

trabalho. Nesse dia percebeu-se uma integração de conteúdos feita de forma bem consciente 

pela professora 

A terceira sessão de observação seguiu a rotina consolidada em sala de aula, na 

qual Myriam perguntou pela canção que poderia ser cantada no início, seguida de outras que 

foram escolhidas pelas crianças. A retomada do projeto aconteceu a partir da seguinte 

pergunta: “o que é uma pessoa que não tem saúde?” Seguida de uma explicação sobre o que 

estavam estudando.  

A atividade proposta neste dia foi construir um pequeno texto a partir da imagem 

mostrada pela professora (de pessoas tomando banho). A atividade foi feita em grupos de dois 

alunos e a professora acompanhou de perto a execução da tarefa. Ao termino a professora 

reforçou as informações, explicando a necessidade de lavarem as mãos e assim saíram para 

fazer isso antes do lanche. 

 Na quarta sessão, a professora retomou o conteúdo do projeto problematizando o 

tema higiene do corpo, porém essa atividade ainda foi informativa e não excedeu o contexto 

do vivencial. Questionou a idéia de higiene junto aos alunos, a partir de exemplos de como 

proceder a limpeza do corpo e da casa. Nesse dia a tarefa proposta foi preencher uma folha de 

papel quadriculado, na qual as crianças escreveriam os nomes que seriam ditados pela 

professora. O ditado foi corrigido pela professora ao término de cada palavra. Com relação à 

temática e os objetivos propostos houve coerência com as tarefas realizadas, mas ainda não se 

constituiu em um problema concreto para os alunos.  

Nos quatro primeiros dias de observação, o que pode ser percebido foi que os 

encaminhamentos do projeto ainda não contemplaram o processo de pesquisa. A professora 

partia do conhecimento prévio – apresentava algumas informações que complementavam as 

citadas pelos alunos. Nesse período ainda não se identificava uma atividade de investigação, 

havendo um forte direcionamento nas tarefas propostas que não tinham convergido a uma 

problematização. 
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Na quinta sessão, estavam presentes vinte e seis alunos. A professora pediu para 

que trouxessem embalagens vazias de produtos de higiene do corpo, as quais os alunos 

acataram; nesse dia a professora lançou algumas perguntas sobre os conteúdos anteriores -

higiene do corpo e da casa -  o que conduziu à problemática da DENGUE. 

A professora explicou o processo de proliferação do mosquito utilizando a 

linguagem da contação de história, o que facilitou a compreensão e despertou a atenção dos 

alunos. Após essa discussão relacionou novamente a temática destacando os cuidados com as 

unhas. A condução das tarefas não diferenciou da aula ‘tradicional’, isto é, não foi 

encaminhada atividade de investigação, apenas ações para execução pelos alunos sem 

questionamentos por estes. Nessa perspectiva ainda não foi ouvida a ‘voz’ dos sujeitos – 

alunos – na organização do projeto. Ainda estava presente a hierarquia da função. 

Iniciando a sexta sessão, após as atividades de rotina, a professora seguiu contando 

uma história, chamada ‘OS AMIGOS DA BOCA’. Os alunos ficaram bastante envolvidos. 

Essa atividade integrou o desenvolvimento do projeto e explorou basicamente os conteúdos 

de gramática, utilizando palavras-chaves da temática. Nessa aula a professora encaminhou o 

pedido a família dos alunos de ingredientes de uma receita culinária a ser desenvolvida 

posteriormente. 

A sétima sessão foi marcada por uma rotina diferente: uma visita à cozinha da 

escola para investigar as seguintes questões: Como eram guardados os alimentos?  As  

merendeiras lavavam as mãos? Usavam touca nos cabelos? Usavam luvas? Como se prepara a 

merenda? A cozinha estava limpa? Questões complementadas pela observação do tamanho 

das panelas e dos locais onde se guardavam os utensílios. 

 Os alunos foram acompanhando a professora, que ao chegar na cozinha mostrou o 

local onde se guardavam os objetos em estudo; apresentou as merendeiras, comentando como 

se vestiam e explicitando suas atribuições. Os alunos aparentemente mostraram-se felizes com 

a atividade embora esta não carregasse a essência da pesquisa ainda; houve toda uma 

condução do processo pela professora. Ela apresentou as informações e refez o percurso para 

sala de aula. Terminado esse momento, as crianças voltaram as suas carteiras, já organizadas 

em filas e realizaram as tarefas propostas. 

 Ao questionar os alunos sobre a experiência, a professora apresentou sempre 

posições bipolares, nas quais representavam as ideias de certo/errado. Uma posição bastante 

comum nas práticas educativas ainda impregnadas pela lógica cartesiana, que interpreta o 

mundo de forma reducionista. Perspectiva que dificulta a validação do conhecimento e a re-

construção pelo sujeito que aprende, que vive a experiência. 
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  Na seqüência, na oitava sessão de observação houve a proposta de realização de 

uma receita culinária, cujos ingredientes, solicitados anteriormente foram trazidos pelos 

alunos. A receita foi de mousse de maracujá. Na rodinha, a professora retomou oralmente os 

conteúdos da higiene bucal e os alunos foram completando as questões que ela apresentava, 

tudo isso em sala de aula. Depois organizou as filas para a saída em direção ao pátio, no qual 

foi instalado um refeitório com mesas e bancos onde era servida diariamente a merenda 

escolar. Neste espaço a professora reuniu os alunos e acomodou o material. Inicialmente a 

professora apresentou os ingredientes explorando a textura destes e os cuidados que deveriam 

ter aos manuseá-los. Procedeu-se então a elaboração da receita e ao registro fotográfico dessa 

atividade pela professora. A participação dos alunos ficou restrita à observação e até mesmo o 

lixo foi Myriam que recolheu e acondicionou. Essa tarefa também foi totalmente orientada e 

realizada pela professora. No final do horário de aula, as crianças compartilharam o produto 

da receita. 

Na nona sessão não houve a formação da rodinha como de costume, pois estavam 

presentes todos os alunos da turma, dificultando a movimentação no espaço da sala de aula. A 

professora antecipou, a partir de uma conversa inicial, a finalização do projeto, prevendo para 

a sexta feira. Nesse processo fez uma revisão dos temas abordados durante as duas semanas, e 

introduziu a última temática do projeto que foi a higiene dos ambientes. Questionou o que era 

ambiente e a partir das respostas, foi perguntando onde eles passavam mais tempo, se no 

quintal, sala, cozinha etc. e na escola, a sala de aula. Fez uma pergunta mais direta sobre o 

objeto de estudo:  “será que existem hábitos de higiene para cuidar dos ambientes?” e ainda 

“como é que podemos deixar nossa casa e escola limpas?” 

As respostas a essas perguntas giraram em torno de ações como varrer a casa, 

limpar os móveis, lavar a louça etc. Quanto a limpeza da sala, foram citadas ações, como “não 

fazer ponta de lápis no chão”, “não riscar as carteiras”, “não jogar papel no chão”, ações que 

estavam muito ligadas aos combinados de sala. Nesse percurso, a professora justificava cada 

ação relacionando-a a falta de saúde, alegando que podem ficar doentes se expostos à sujeira. 

A atividade proposta neste dia foi um ditado de palavras a partir dos nomes de 

produtos que poderiam ser utilizados na limpeza dos ambientes. A professora anotou todos no 

quadro (detergente, água sanitária, vassoura, rodo, água, sabão, pano, esponja) e depois 

realizou a leitura deles com os alunos.  

Todas as questões suscitadas foram direcionadas pela professora embora os alunos 

participassem respondendo-as, percebendo-se que os conhecimentos estavam no nível da 

experiência cotidiana. Entre essa sessão e a ultima, houve um momento de planejamento da 
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professora Myriam com a coordenadora Nísia. Esse momento foi marcado pela discussão 

sobre as avaliações que ocorreriam na semana seguinte. Era uma prática da escola; tal ação 

partia da intenção de identificar como estava a aprendizagem dos alunos nos componentes 

curriculares de língua portuguesa e matemática. 

A última sessão da observação contemplou todo o turno de aula e começou com a 

exposição pela professora Myriam de uma experiência pessoal. Contou que havia encontrado 

em sua casa um mosquito da dengue, daí foi destacando os cuidados com a limpeza dos 

ambientes e a prevenção da doença. Os alunos apresentaram diferentes informações 

adquiridas, segundo eles, através dos informes televisivos. A tarefa desta aula foi desenhar 

livremente produtos ou ações que poderiam ajudar na limpeza e higiene do corpo e dos 

ambientes. 

As tarefas propostas foram: 

1. Formar frases sobre a temática estudada e escrevê-las; 

2. Formação de grupos com quatro alunos para recortar as palavras que 

compunham as frases; 

3. A professora desenhou no quadro quatro quadrados nos quais escreveu 

as frases de cada grupo de alunos. Em seguida, ela organizou os grupos e definiu o que 

cada um iria fazer. Os alunos realizaram a tarefa de maneira bastante participativa.  

Pode-se inferir que o tema poderia ter relação com todas as áreas, mas a ênfase foi 

na área de ciências naturais e que no projeto não foram aproveitadas as situações para a 

alfabetização – leitura e escrita – devendo-se à maneira como foi conduzida a tarefa. A 

incoerência residiu no aspecto metodológico do processo. Houve um direcionamento 

significativo das tarefas num nível muito informativo e não na construção do conhecimento. 

A intenção da professora ao optar pelo projeto foi provocar uma inovação característica do 

projeto, porém no desenvolvimento a prática foi de aula, não questionadora. A professora 

conduziu todo o processo de decisão do projeto. As tarefas foram todas direcionadas, embora 

criativas, porém não se percebeu a inclinação para a investigação.  

O conhecimento chegou de maneira informativa, caracterizando a perspectiva 

escolástica e não investigativa do projeto. A incoerência entre as perspectivas residindo no 

aspecto metodológico do processo de condução do trabalho didático. Houve um 

direcionamento significativo das atividades num nível muito informativo e não na construção 

do conhecimento.  

Os princípios da pedagogia tradicional ainda se faziam presentes de maneira muito 

evidente na prática dessa professora, no sentido de explorar muito mais a aquisição da 
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informação que a professora trazia reforçada, mediante tarefas orais e escrita, fortalecendo a 

memorização mecânica. No entendimento desta situação tinha-se uma prática docente que 

buscava a inovação através de uma metodologia que continha em seu bojo o princípio da 

construção do conhecimento, no entanto está subsidiada por ações de transmissão/assimilação 

reproduzindo situações tradicionais de ensino. Outro elemento que se pode observar foi a 

ausência de tarefas coletivas, excetuando-se a rodinha para a chamada e mesmo assim, 

configurando-se apenas no deslocamento das crianças da carteira para o chão, onde sentavam 

em circulo. O trabalho com projeto reclama o trabalho coletivo de investigação, coleta, 

análise e apresentação de dados, ausentes ainda nesse caso. 

 

 

5.2.4 A Professora Zila 

 

 
Meus antigos horizontes, 
navios meus destroçados, 

meus mares de navegar, 
levai-me desses desertos, 

deitai-me nas ondas mansas, 
plantai meu corpo no mar. 
Lá, viverei como as brisas. 

Lá, serei pura como o ar. 
Nunca serei nessas terras, 

Que só existo no mar. 
(Zila Mamede) 

 
A adesão da professora Zila aconteceu espontaneamente, isto é, não havia uma 

intenção particular de convidá-la, muito embora fosse o objetivo da visita nesse dia definir o 

segundo sujeito. No primeiro dia da visita não foi possível ir a sala de aula pois conforme 

dito, ainda havia crianças na fase de adaptação. Em virtude dos professores estarem no pátio 

recepcionando as crianças, a pesquisadora dirigiu-se a sala de coordenação. Nessa sala estava 

presente a professora Zila que perguntou o que estava fazendo ali, haja vista a pesquisadora 

ter lecionado nessa escola. Ao explicar-lhe os motivos da visita, apontando os objetivos da 

pesquisa, ela perguntou se não poderia participar, embora estivesse trabalhando com literatura 

infantil nos anos iniciais. Inicialmente não se identificou problema algum quanto aos critérios, 

pois foram elencados ter vínculo empregatício efetivo com o sistema, ser lotada na escola, 

trabalhar com os anos iniciais, os quais foram satisfatoriamente preenchidos. Tomada a 

decisão de aceitá-la como parceira na pesquisa, foi entregue o roteiro de perguntas que 
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devolveu na semana seguinte, no dia de seu planejamento, no qual também a professora Zila 

definiu o tema de seu projeto e também a turma na qual seria realizada a observação.  

As sessões de observação direta, técnica proposta para a construção de dados,  

iniciaram concomitantemente com as da professora Myriam, em abril de 2008. Nesse caso 

foram em número de quatro sessões semanais, numa classe de terceiro ano de escolarização, 

com trinta e sete alunos, sendo dezoito meninos e dezenove meninas na faixa etária de nove 

anos.  

As sessões durariam duas horas e trinta minutos e aconteceriam sempre após o 

intervalo do recreio. O tema deste projeto foi definido a partir da temática proposta pela SME, 

como já foi explicado antes. A professora juntamente com a equipe optou por um sub-tema. 

Nesse caso, levando em consideração a temática, foi definido o projeto sobre MONTEIRO 

LOBATO, destacando-se que esta professora lecionava literatura infantil para todas as turmas. 

A primeira sessão foi marcada pela realização de uma oração encaminhada pela 

professora. Sobre este primeiro encontro, vale salientar que a professora se dispôs ao trabalho 

com projeto de modo mais sistematizado, isto é, embora não fosse essa sua primeira 

experiência com projetos, sentia-se insegura na sua elaboração e condução. Neste dia, ela 

anunciou a turma de alunos que iriam trabalhar com o projeto e que a pesquisadora estava ali 

para observar como esse trabalho se desenvolveria. A turma ouviu prontamente, mas no 

decorrer da aula os alunos apresentaram dificuldade de atenção e concentração no que a 

professora falava. 

Após a apresentação do projeto, a professora perguntou aos alunos se conheciam 

Monteiro Lobato, ao que responderam que sim. Trouxe para a sala alguns fantoches 

representativos dos personagens do sitio do pica-pau amarelo, que muito interessou aos alunos 

distribuindo-as aleatoriamente. Quando conseguiu entregá-los, organizou os alunos que 

estavam com os fantoches numa fila na frente da sala; pediu aos alunos que apresentassem 

seus personagens complementando suas falas com outras informações. Os alunos 

demonstraram interesse e agiram com espontaneidade. Porém, não foi feito pelos alunos 

nenhum levantamento anterior de informações sobre o que estavam estudando, o que 

fragilizou a discussão. 

A professora começou a falar sobre Monteiro Lobato, relatando sua biografia, 

numa exposição oral; nesse intervalo, devido a falta de atenção dos alunos, ela recolheu os 

fantoches e continuou sua explanação, informando o que seria feito. Essas situações 

ocorreram, porque à medida em que falava os alunos brincavam com os fantoches sem muita 
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atenção ao que a professora dizia. Em seguida, pediu para que os alunos abrissem o caderno 

na ‘matéria de literatura’ para que escrevessem nele a biografia do autor. 

A atividade básica foi copiar do quadro um texto biográfico que a professora 

escreveu, porque o mimeógrafo estava quebrado, e era sua intenção entregá-lo impresso. 

Também houve outro problema que contribuiu para uma reorientação do que havia sido 

planejado. A escola dispunha de um laboratório de informática sob a responsabilidade de um 

professor que neste dia não compareceu. O professor de informática estava doente e Zila 

poderia se utilizar do laboratório com seus alunos, por determinação da própria escola. Para 

essa atividade, planejou-se realizar a leitura da biografia para que os alunos conhecessem os 

personagens utilizando o computador e depois, na sala de aula, iriam desenhar e produzir um 

texto sobre o que veriam.  

Depois da cópia do texto, a professora distribuiu uma folha de papel A4 com uma 

ilustração para que os alunos pintassem. A professora Zila propôs a realização de uma 

apresentação artística no final do mês. 

 No momento da escrita do quadro os alunos ficaram sentados nas carteiras em 

filas, havendo um controle maior da disciplina da turma pela professora O que foi observado e 

detectado ao longo do desenvolvimento das tarefas foi um interesse pequeno dos alunos pelas 

tarefas, levando a uma reprodução da atividade de forma automática e a muita indisciplina. 

No primeiro dia de observação houve uma preocupação excessiva com o 

comportamento dos alunos, para que fizessem silêncio e permitissem que a professora falasse. 

Nesse início de atividade, a professora conduziu inteiramente o processo e a participação do 

aluno limitou-se a responder brevemente as poucas questões que foram lançadas. 

Na segunda sessão de observação, foi feita uma atividade escrita sobre a biografia 

de Monteiro Lobato; esta atividade realizada em grupo de dois alunos, baseou-se na cópia de 

perguntas. Os alunos levaram todo o horário desta aula nessas duas tarefas, copiar e responder 

as perguntas apresentadas pela professora. Nesse caso não se entendeu ser relevante o registro 

das perguntas, mas o tipo de tarefa proposta para o estudo do tema. 

Na terceira sessão, os alunos assistiram ao filme VIAGEM AO CÉU, um dos 

episódios da série Sitio Do Pica-Pau Amarelo. Nesta aula não houve tempo para discussão. A 

professora encaminhou para casa outra atividade. Entregou aos alunos três folhas de papel 

oficio e pediu para que construíssem um livrinho sobre a obra Sítio do pica-pau Amarelo.  

Ficou prevista para a aula seguinte uma discussão e a produção de um texto como 

produto final do projeto, as quais foram realizadas na quarta e última sessão. Dessa forma, o 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

178 

projeto foi concluído de maneira breve, devido a semana de provas que estava sendo 

organizada pela escola. 

Algumas construções foram se erguendo nesse período a respeito do trabalho 

desenvolvido pelas duas professoras. O tema do projeto não teve relação com outras áreas e 

nem promoveu a integração dos conteúdos: ele foi decididamente disciplinar. Não se 

identificou coerência entre a idéia do projeto e o que fizeram em sala de aula, pois as tarefas 

propostas foram meramente de execução sem problematização e uma condução direta das 

professoras, não instigando os alunos a descoberta. Houve em ambas as situações a 

apresentação da temática e de questões para levantamento de informações prévias 

direcionando a atividade de cópia e o anúncio de todas as tarefas. 

Esses encaminhamentos, realizados pelas professoras se colocaram como um 

aspecto relevante ao processo de reflexão sobre as atividades propostas no plano dos projetos.  

Neste trabalho, como ressaltado, tomou-se como um dos objetivos verificar como 

estava se processando o planejamento e desenvolvimento de uma ação pedagógica pautada no 

projeto. Portanto, não interessou inicialmente saber a qual perspectiva as professoras estavam 

se vinculando de acordo com as diferentes vertentes da compreensão dos projetos, se assim 

pode-se denominar. O que interessava na verdade era o fato das professoras assumirem o 

trabalho com projetos independentes de suas versões ou denominações. Embora tenham se 

definido a priori as questões de observação, a pesquisadora procurou cuidar em não partir de 

uma pré-concepção do trabalho com projeto.  

Para discutir a efetivação dos projetos desenvolvidos nas salas de aula foi 

necessário verificar no campo teórico próprio da discussão a que perspectiva as práticas das 

professoras investigadas se constituíam e se definiam como prática de pesquisa e se os alunos 

seriam ativos no sentido de construírem e vivenciarem o processo de descoberta.  

Foi intenção identificar que atividades eram sugeridas aos alunos ou deles 

emanavam, a forma como eram conduzidas e se elas partiam da idéia central do projeto: a 

utilização do método científico ou uma ação com base nele com vistas a uma aprendizagem. 

Segundo Boto (2006, p. 604), como preconizou Dewey, “o projeto constitui o elemento que 

organiza e estrutura a continuidade da experiência” configurando-se no elo que une o pensar e 

o conhecer. Acrescenta ainda esta autora que para John Dewey existe uma correlação entre 

método cientifico e desenvolvimento da inteligência que se dá mediante a vivência de etapas 

que conduzem ao conhecimento “Em ambos os casos, seriam cinco as etapas de elaboração 

para o conhecimento: sugestão, intelectualização, hipótese, raciocínio e verificação” (Ibid. p. 
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603). Essas premissas embasaram o processo de observação dos momentos de aulas das 

professoras.  

Buscou-se também saber se havia coerência entre a idéia de desenvolver um 

processo de descoberta – ou de pesquisa com base em procedimentos científicos e o que é/foi 

feito em sala de aula, a partir da identificação da perspectiva do projeto que melhor poderia 

caracterizar a prática das professoras.  

Neste estudo, foi considerada intenção da investigação e da análise identificar 

como se dava a definição do tema, verificando a maneira do projeto ser iniciado em sala de 

aula e a reação dos alunos frente às tarefas propostas, buscando compreender em que o 

projeto, sendo iniciado pela professora, diferia da aula cotidiana.  Ainda, se deixava de ser 

arbitrário o processo de tomada de decisão quanto aos encaminhamentos em sala de aula e se 

estes desenvolviam o processo de pesquisa. 

Ainda diante das temáticas definidas pelos sujeitos, buscar perceber ou identificar 

aspectos de sua relação com outras áreas do conhecimento; se o tema promovia a integração 

dos conteúdos e o que se destacava como relevante para as professoras no desenvolvimento 

desse trabalho. Quais características o exercício da aula revelava e assim se seria possível 

caracterizar a teoria pedagógica que permeava a prática das professoras.  

Respeitando os critérios e elementos definidos para a observação, pode-se concluir 

que houve uma ênfase na proposição de discussões e levantamento de conhecimentos já 

apreendidos pelos alunos, no entanto ficando restritos às experiências deles. 

As professoras já tinham se apoderado de todos os conteúdos que deveriam ser 

explorados em cada tarefa apresentada aos alunos numa ordem estabelecida anteriormente. 

Essa situação também demonstrou e as observações confirmaram que as tarefas foram 

previamente pensadas, organizadas e propostas de forma detalhada com instruções (bem 

precisas) de execução.  

De modo geral foi possível afirmar que as professoras realizaram intervenções que 

visavam estabelecer o controle da disciplina, pedindo a atenção das crianças para os 

conteúdos que estavam trabalhando; houve também um direcionamento nas explicações para 

a realização das tarefas. Contudo, uma reflexão a respeito das tarefas escolares se colocou 

como relevante neste trabalho. 
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5.3 AS TAREFAS ESCOLARES 

 

 

Na discussão sobre o planejamento e desenvolvimento dos projetos, coube uma 

atenção especial as tarefas escolares, como meio pelo qual o professor pode aferir as 

aprendizagens realizadas. Nessa realidade, a idéia de tarefa escolar precisava ser expressa.  

Tarefas escolares foram compreendidas como o conjunto de ações planejadas, 

elaboradas e indicadas aos alunos por seus professores, contidas ou não em livros didáticos, 

cujo objetivo seria garantir e /ou contribuir para a aprendizagem dos conteúdos (DUARTE 

SILVA, 2002) 

Nas análises das atividades encaminhadas pelas professoras, além de compreender 

o significado das tarefas, tentou-se caracterizar também os tipos das que foram realizadas 

pelos alunos. Para isso buscou-se na literatura sobre os projetos e atividades escolares 

sustentação teórica que auxiliasse na compreensão das relações que começaram a se constituir 

nesse processo. 

As tarefas constituem as atividades e segundo Rubinstein (1977, p. 64), “ a 

unidade da actividade efectua-se, sobretudo, pela existência de tarefas grandes, às quais se 

subordinam um numero e tarefas parcialmente menores”. Pode-se inferir que as atividades, 

para este autor, constituem-se e congregam um conjunto de ações, denominadas de tarefas 

que o indivíduo desenvolve a partir da compreensão de seu objetivo, de seu grau de interesse 

e motivação que, “com estímulo ou incentivo é a causa da actuação” (RUBINSTEIN, 1977, p. 

66). Acrescenta-se que a motivação pessoal não figura como ‘principio absoluto’ que rege as 

ações humanas, mas pode-se converter em impulsos ligados a objetivos externos – a 

motivação social.  

A motivação social alimenta-se dos interesses que despertam no indivíduo ou que 

ele define, ou seja, no nível de aspiração do aluno e a valoração (valorização) que relaciona-se 

à percepção que este tenha do contexto externo “especialmente daquelas pessoas cuja opinião 

influencia muito o homem” (RUBINSTEIN, 1977, p. 67). 

O confronto entre o modelo do projeto e o que envolve e as práticas escolares 

observadas evidenciaram que as atividades predominantes nas salas de aula englobaram ações 

de efetuação seguida de escuta, o que remeteu a uma compreensão de que a apropriação de 

determinados saberes era a finalidade mais evidente da ação das professoras.   

A sociedade necessitou preparar as gerações para a aquisição de conhecimentos 

que possibilitasse sua continuidade, através do trabalho humano. Assim, surge a escola como 
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local onde essa intenção se concretiza por meio da organização de situações que permitam a 

vivência de experiências de estudo. Essas experiências se  dão na forma de participação em 

tarefas que tem como  um de seus objetivos preparar o indivíduo para futuras atividades  no 

trabalho, isto é, apropriar-se “do que foi criado pela precedente actividade humana” 

(RUBINSTEIN, 1977, p.131). É um processo que acontece mediante orientação do professor 

a partir de atividades que conduzam o florescer da aprendizagem do aluno.  

Considerando que “aprender não é absorção passiva, não é receber meramente os 

conhecimentos transmitidos pelo mestre, mas antes a apropriação activa destes 

conhecimentos” (RUBINSTEIN, 1977, p.131). há de se entender então que o que precisa e 

deve ser ensinado carece de formas que possibilitem a apropriação dos conhecimentos. Nesse 

sentido, a proposta de projetos se colocou como opção e seu desenvolvimento com o objeto a 

ser analisado. 

Ao confrontar as premissas que cercam a compreensão dos projetos e seus 

aspectos técnicos com o planejamento e o desenvolvimento do trabalho em sala de aula nas 

escolas estudadas, verificou-se de modo geral a existência de indicadores que se aproximavam 

e outros que se afastavam da perspectiva de inovação e atividade que não chegaram a 

configurar integralmente uma prática de projetos. O que se evidenciou foi uma convivência 

mista entre vários conceitos de ação vinculados as diferentes tendências pedagógicas. As 

tarefas desenvolvidas pelos alunos filiaram-se a concepções tradicional e escolanovista de 

ensino. 

Nesse confronto percebeu-se que houve uma apropriação do ideário que envolve o 

trabalho com projetos pelas professoras, embora não o tenham conseguido efetivá-lo 

plenamente em seus cotidianos, porém indicando uma tentativa de construir uma 

aprendizagem mais significativa para o aluno e um ensino mais próximo de sua realidade. 

Diante do exposto, outra situação colocou-se como relevante: a perspectiva do 

trabalho com projeto na dimensão do aluno que é levado a participar dele. Ou melhor, o grau 

de envolvimento do aluno, fator balizador de sua aprendizagem, nas atividades propostas 

pelas professoras. 

Na vida do ser humano torna-se essencial que suas ações possuam objetivos 

significativos para ele, subsidiando sua participação efetiva. Segundo Rubinstein (1997, p. 65-

6), o significado das tarefas para o sujeito expressa-se pela motivação em aderir as ações. 

Colocou que  
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As motivações determinam-se sempre pelas tarefas, nas quais está implicado o 
individuo, tal como as tarefas estão determinadas pelas motivações. A 
motivação para um determinado acto surge precisamente de sua relação com a 
tarefa, o fim e as circunstâncias, isto é, com as condições com as quais se 
forma o acto. Uma motivação conduz conscientemente a formação de uma 
determinada acção, na medida em que o indivíduo tiver em conta as 
circunstâncias em que se encontra, as valorize e as considere e se torne ao 
mesmo tempo consciente do seu objectivo. 
 
 

 Embora longa, a citação expressou o que se pretendeu dizer. No projeto, a ação do 

aluno precisa possibilitar o desenvolvimento da capacidade de incorporar à sua vivência o 

desejo de resolver os problemas mesmo que a origem destes seja externa a ele, para que a 

partir daí possa assumir a decisão de organizar suas atuações, seu processo de aprendizagem.  

A ação do professor pauta-se pelas concepções, compreensões e conhecimentos 

que tenha sobre o sujeito, o conhecimento, e as formas de aprender/ensinar, mesmo que este 

não reconheça a consciência sobre elas. São esses aspectos que fornecem as bases para que se 

criem ambientes e situações de aprendizagem propícias a este tipo de trabalho com os 

projetos. É preciso oferecer condições para que o aluno aprenda realmente de maneira 

autônoma a partir de iniciativas pessoais, desse modo, para realização efetiva do processo 

investigativo, é preciso que o professor organize situações de aprendizagens que envolvam as 

tarefas escolares possibilitando a descoberta, a aquisição dos conhecimentos.  

Outra evidência foi que o conjunto de saberes trabalhados pelas professoras foi 

previamente definido e sobre os quais detinha domínio absoluto na organização e condução 

das tarefas cujas instruções foram apresentadas para a resolução.  

A ação do professor precisa ser entendida como mediadora, organizando as 

informações buscadas pelos alunos auxiliando-os em sua compreensão e assimilação. Essa 

ação do professor possibilita que a ação do aluno se realize quando planeja e propõe tarefas 

que desencadeiam ou reforçam o processo de investigação. 

 

 

5.3.1 Algumas reflexões não conclusivas 

 

 

O desenvolvimento de projetos é marcado por um conjunto de tarefas organizadas 

de maneira a possibilitar as descobertas pelos alunos de conhecimentos relevantes a sua 

problemática inicial. Assim, ao analisar as tarefas propostas pelas professoras das escolas 
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estudadas foram identificadas configurações que apresentaram divergências e convergências 

com as bases teóricas do projeto. Sabendo que o projeto vincula-se à idéia de educação ativa, 

colocou-se como relevante entender seu significado. Desse modo, através de Coll (2002), 

pode-se evidenciar o pensamento de Claparéde que teceu críticas à forma de condução da 

escolarização de seu tempo e compartilhava com a idéia de uma escola e uma educação ativa, 

através das quais a aprendizagem aconteceria mediante a resolução de problemas, assim as 

tarefas deveriam conduzir a essa perspectiva de ser ativa.  

Entendia Claparéde que  
 
 

[...] é ativa uma reação que responde a uma necessidade, que é provocada 
por um desejo, que tem seu ponto de partida no indivíduo que age que é 
provocada por um movimento interno do ser que atua” (COLL, 2002, p. 
46).  

 

 

Acrescentou sobre a questão do termo ativa, que  

 

 
[...] a palavra ativo é uma palavra vaga. Para muitos, ativo quer dizer que 
se move, que executa um trabalho, que escreve, que desenha, que faz algo  
em lugar de se limitar unicamente a escutar [...]pois bem, digo que um 
individuo que pensa sentado numa cadeira pode ser mais ativo que um 
aluno que faz uma tradução de latim [...] (COLL, 2002, p. 46). 
 

 

Entendeu-se que a perspectiva da educação ativa é compreendida como aquela que 

possibilita o desenvolvimento do raciocínio através de tarefas mais concretas, mais práticas 

envolvendo ações que visem resolver a situação proposta ou identificada. Não significa o 

dinamismo apenas na dimensão física do movimento, mas da capacidade de pensar 

logicamente, refletidamente. 

A reflexão realizada conduziu à percepção da necessidade de caracterização das 

tarefas escolares identificadas nas sessões de observação. Assim, diante das perspectivas que 

permeiam a prática de projetos, de problematização do cotidiano e busca de soluções do 

processo de descoberta, questionando se as tarefas propostas poderiam dar conta dos objetivos 

de construção de conhecimento e do desenvolvimento da capacidade de iniciativa da 

formação do aluno. 
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No processo de observação da rotina escolar e do desenvolvimento das tarefas 

propostas interessou saber se as práticas das professoras convergiam para as premissas ou 

características teóricas do trabalho com projetos. Uma das formas encontradas foi verificar 

como os autores que se debruçam sobre a discussão e implementação concebiam os projetos. 

Considerou-se que entre as premissas fundamentais do trabalho com projetos figuram a ênfase 

na ação do aluno mediada pelo professor; um tema que provêm de um problema real que 

emerge da experiência, do cotidiano do sujeito, a busca de solução para o problema através da 

utilização de elementos do método cientifico. 

Assim foram observados os seguintes aspectos:  

A rotina escolar, compreendida como as tarefas iniciais que se repetiam no dia-a-

dia de cada aula organizada pelas professoras. 

A Metodologia de ensino, compondo-se pelas questões referentes às estratégias de 

desenvolvimento do projeto enfatizou a discussão em exposições orais e os exercícios 

escritos. Embora tenham existido atividades diferenciadas, elas ficaram restritas a prática de 

uma única professora, porém não perderam o caráter centralizador, isto é, tendo como origem 

a opção docente.  

Considerando que a perspectiva do trabalho com projeto é a aquisição de 

conhecimento mediante um processo de procura, de investigação, tendo como ponto de 

partida o interesse ou/e a necessidade do sujeito aprendente pelo conhecimento, não se 

identificou diferença quando comparado a prática cotidiana baseada na exposição oral das 

informações.  

A idéia do projeto em essência é de desenvolver o processo de pesquisa que 

abarque a autonomia na busca de informações. Isso justificado pela existência de um 

problema para os alunos. Houve uma incoerência que residiu no aspecto metodológico do 

processo, devido a um direcionamento significativo das atividades num nível muito 

informativo e não na construção do conhecimento. A intenção das professoras com certeza foi 

a inovação característica do projeto, porém no desenvolvimento a prática foi de uma aula não 

questionadora. 

Os conteúdos vinculados ao projeto foram previamente definidos e seqüenciados 

de maneira que as estratégias se voltaram a sua aquisição pelo aluno. Em nenhum caso houve 

ampliação destes conteúdos segundo os interesses ou dificuldades do aluno, tendo uma 

perspectiva bastante disciplinar, mesmo com algumas tentativas de integração.  O 

conhecimento chegava de forma informativa caracterizando a perspectiva escolástica e não 
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projetiva. Os conceitos trabalhados foram apresentados pelas professoras e não resultou de 

nenhuma reflexão e/ou pesquisa realizada pelos alunos. 

A relação professor-aluno percebida no âmbito das relações interpessoais e do 

papel de cada sujeito, no que se refere a postura dos alunos, enquanto as tarefas foram de seu 

interesse participaram ativamente. No entanto, essa atitude diminuiu e confundiu-se em 

alguns momentos com indisciplina frente à falta de estímulo proveniente de tarefas cotidianas 

aparentemente repetitivas em sala de aula, como as cópias de exercícios escritos no quadro. 

Em referência aos alunos a sua posição no projeto flutuou entre a participação 

parcial, o desinteresse e a aceitação, que, em síntese, representou uma atitude basicamente 

receptora. Quanto as professoras, apesar da consciência da flexibilidade do plano e a relação 

dos conteúdos que poderia ser possibilitada pelo projeto, destacou-se muito o cumprimento 

das atividades e do tempo estimado para cada uma delas. Seu papel configurou-se numa 

postura de informante. As intervenções enfatizaram a direção e supervisão das tarefas, além 

de atitudes de disciplina e controle dos alunos. 

Considerando que uma das características básicas do projeto é a ênfase na ação do 

aluno, na sua capacidade de aprender a partir da experimentação e vivência, pode-se perceber 

que as ações dos alunos foram direcionadas pelas tarefas propostas pelas professoras, 

inclusive condicionando as respostas. 

 Quanto a posição docente, concebendo o professor como encarregado do 

planejamento e da sistematização das tarefas escolares, numa postura mediadora, cabe-lhe a 

função de oferecer condições para que o aluno concretize sua aprendizagem. Desse modo, não 

se pode negar a existência dessa postura nas professoras, quando refletiram e definiram as 

tarefas que julgaram promoverem a aprendizagem de seus alunos.  

Embora a base do trabalho com projeto seja a existência de um problema, uma 

necessidade pressentida pelos sujeitos, as temáticas foram pré-definidas pelas equipes 

pedagógicas e as professoras, tomando por base as sugestões advindas das respectivas 

secretarias de educação e outras julgadas relevantes, mas arbitrárias aos interesses dos alunos.  

A experiência no projeto é a base da aprendizagem; a escola se organiza a partir da 

realidade e das experiências concretas buscando oferecer elementos que embasem a vivência 

de experiências futuras. A aprendizagem decorre da ação do individuo sob os objetos de 

conhecimento considerando aquilo que já conhece. No entanto, percebeu-se que os 

conhecimentos foram organizados, chegando ao aluno através das indicações e explanações 

das professoras. 
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Conforme comentado, o projeto existe em função de um problema e da busca de 

solução. A utilização de elementos do método científico é decididamente, o que pode dar a 

tônica real. Há etapas definidoras do processo de investigação que demandam desde a 

reflexão até a ação sob o problema. O traçado de um caminho que considera os elementos do 

pensar e fazer científicos seria a característica básica do projeto; todavia, não houve uma 

problematização real para os alunos, as soluções foram delineadas pelas professoras. Essa 

ação descaracterizou o sentido do projeto e se revelou na própria condução das tarefas que, 

apesar de seguirem o plano de trabalho, não contemplaram o questionamento de maneira mais 

construtiva. O que marcou o desenvolvimento dos projetos foi a ordenação de atividades pré-

estabelecidas de forma a explorar os conteúdos, sem, no entanto, proporcionar experiências de 

descobertas. 

Pode-se visualizar que as questões relacionadas diretamente ao desenvolvimento do 

processo de pesquisa estavam sem nenhum registro da prática das professoras. Ao analisar as 

tarefas planejadas e executadas não foi possível identificar indícios de um processo de 

investigação, ou encaminhamentos que auxiliassem o aluno no processo de construção de 

dados a partir de ações autônomas.  A tradição de falar em detrimento a perspectiva de 

possibilitar ao aluno a exploração do conhecimento ainda figura como prática comum na 

escola. 
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6 DA AD-MIRAÇÃO A COMPREENSÃO DO OUTRO: UMA PRÁTICA DE ENSINO 

EM BUSCA DA QUALIDADE. 

 

 
Porque a ad-miração é a percepção do outro, de 
algo a mais do que o eu que, desse modo, ganha 
reconhecimento, autor e conhecimento pelo 
outro. O eu obtém consciência de si no para si, 
isto é, pelo outro. Ao desconhecer, oeu se 
conhece e se afirma enquanto se nega. O eu é 
naquilo que não é. 

 

(Pedro Novelli) 

 

 

O sexto capítulo buscou desvelar o cotidiano dos ‘cantinhos’ chamados sala de 

aula, nos quais desenvolveram-se os projetos, numa reflexão sobre as experiências das 

professoras e suas coordenadoras, organizada em três momentos: o primeiro, sobre a 

concepção dos projetos, o segundo, relacionado a sistematização e  por fim, a sua gestão. 

O que ora se apresenta aponta para um quadro marcado por um conflito, no qual as 

concepções identificadas nas falas das professoras se confundiam diante das várias 

abordagens teóricas para o desenvolvimento do trabalho com projetos. Paradoxalmente, essa 

situação não impediu que as práticas acontecessem permeadas por objetivos de oferecer uma 

educação de mais qualidade, principalmente para as crianças menos favorecidas em muitos 

aspectos na sociedade atual. Entendeu-se a necessidade de entender o alcance de cada teoria 

que envolve a organização do trabalho pedagógico a partir da reflexão sobre as relações que 

se estabelecem entre a sociedade, a economia, a política e a educação.  

Considera-se que a teoria se constitui de princípios que se colocam em revisão 

constante devido ao avanço do conhecimento e auxiliam na compreensão das práticas e pode 

evitar assumirem-se modismos sem reflexão. Porém, quanto aos projetos esta situação não 

tem se aplicado, pois estes têm chegado como novidade sem um aprofundamento que exceda 

sua sistematização. 

O que justificou este trabalho foi a percepção de que o projeto estava sendo 

utilizado de modo indiscriminado como recurso didático na área educacional, influenciado 

pelas diversas hipóteses educativas. Segundo Boutinet (2002, p. 184), 
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[...] o projeto é abusivamente solicitado sem que haja um questionamento 
suficiente sobre as significações que lhe são associadas, o porquê das 
confusões contínuas que, em grande parte, vêm de uma amálgama entre o que 
concerne à educação e o que concerne á pedagogia. 
 

 

Desse modo, a reflexão sobre a constituição histórica e pedagógica tornou-se 

importante diante do ressurgimento dos Projetos nos últimos anos como uma inovação 

educacional absorvida pelo professorado, e filiados a diferentes perspectivas (como pedagogia 

de projetos, projetos de trabalho, projetos de pesquisa, entre outras), que podem comprometer 

a própria formação que a escola tem oferecido. 

Inicialmente, coube destacar que sua adoção tem se dado mais como recurso que 

pode reorganizar ou dinamizar a rotina escolar. Pensando nisso, considerou-se que os recursos 

didáticos constituem-se em auxiliares do processo de ensino cujo objetivo de utilização é o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. São componentes do ambiente que visam 

estimular o aluno, podem auxiliar na transformação de ideias, conceitos ou conhecimentos de 

início abstratos para o aluno em algo mais real. 

Zabala (1998) entende os recursos didáticos como materiais curriculares e os 

define como “[...] meios que ajudam os professores a responder aos problemas concretos que 

as diferentes fases dos processos de planejamento, execução e avaliação lhes apresentam” 

(ZABALA, 1998, p. 168).  Segundo esse autor, a compreensão acima pode se ampliar 

constituindo-se em propostas que auxiliam na elaboração de projetos. A opção por um dado 

recurso ou material curricular implica clareza nos objetivos sobre o que ensinar para que sua 

utilização seja conveniente ao processo de ensino-aprendizagem. 

Acrescenta-se que os materiais curriculares não ficam restritos apenas a objetos 

concretos, mas também às estratégias que envolvem sua aplicação/uso. Como meios que são, 

precisam ser conhecidos pelos professores para que estabeleçam critérios de adoção em 

função do que esperam ensinar. “A pertinência dos materiais estará determinada pelo uso que 

se faça deles e por sua capacidade para se integrar em múltiplas e diversas unidades didáticas 

que levem em conta as características dos diferentes contextos educativos” (ZABALA, 1998, 

p. 188).  

Para Bittencourt (2004), “a escolha dos materiais depende, portanto, de nossas 

concepções sobre o conhecimento, de como o aluno vai aprendê-lo e do tipo de formação que 

lhes estamos oferecendo”. Essas breves considerações a respeito dos recursos didáticos 

diferem do significado do projeto, que envolve um conjunto de procedimentos que lhes dão 
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forma e de concepções a respeito do que compõem o processo ensino-aprendizagem. A 

composição estratégica do projeto dá-se no encontro de sua perspectiva formativa de 

construção de conhecimentos por meio da investigação científica e a definição dos materiais 

curriculares que os apoiará. 

Sobre este aspecto, é valioso o comentário de Behrens (2006, p. 43), no sentido de 

que 

 

 
a opção por um ensino baseado em projetos proporciona uma aprendizagem 
pluralista e permite articulações diferenciadas de cada aluno envolvido no 
processo. A escolha do ensino aliado à pesquisa, com uma abordagem crítica, 
que envolva um processo de investigação individual ou coletiva, permite aos 
alunos acessar diferenciadas maneiras de aprender, especialmente de aprender 
a aprender.  

 
 

 

Tais comentários ajudam a explicar que o projeto não se constitui um recurso 

didático, mas uma perspectiva de ensino que possui uma concepção pedagógica própria. No 

contexto da Escola Nova, os projetos constituíram uma metodologia de abordagem em sala de 

aula que materializava seus ideais pedagógicos, buscando reorientar a dinâmica da escola. 

Uma metodologia que se voltava para uma aprendizagem prática, na qual os conhecimentos 

construídos eram percebidos como úteis a convivência social dos indivíduos.  

O ponto de partida era a realidade vivida pelo aluno que, juntamente com o 

professor, organizava a busca de soluções para as questões que se formavam. A intenção era 

satisfazer as necessidades, interesses e curiosidades do sujeito aprendente, compreendido 

como alguém que detinha determinados conhecimentos que subsidiariam sua nova 

aprendizagem. As decisões eram tomadas no decorrer das atividades e em conseqüência de 

um processo coletivo, no qual o aluno era agente e o professor seu orientador na investigação. 

Um pressuposto mantido na concepção dos projetos no momento atual. 

Contudo, entre a(s) concepções atuais e a prática observada surgiram discrepâncias 

entre o concebido, o planejado e o executado, carecendo de estudos e reflexões. Inicialmente, 

coube pensar sobre a educação como processo que não ocorre de forma isolada dos fatores 

conjunturais como a organização política e econômica. Daí afere-se a importância de entender 

as relações possíveis entre a sociedade, a economia, a política e as práticas dos professores no 

contexto da sociedade contemporânea, marcada pelo desenvolvimento tecnológico, pela 

flexibilização da produção que tem alterado as relações de trabalho, pelo avanço da 
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comunicação on-line que diminui e até extingue as fronteiras dos países e os limites 

individuais. São mudanças estruturais, de valores e de conhecimentos que imputam ao ser 

humano a necessidade de se adaptar da melhor maneira possível ao contexto onde está, tendo 

em vista sua própria existência. Uma adaptação que o conduz a necessidade crescente de 

qualificação, estudos, de (in)formação. 

A formação do indivíduo adquire um vínculo de dependência com as mudanças 

que ocorrem no âmbito da sociedade relacionadas às transformações do processo produtivo e 

das formas de acumulação do capital. Destaque-se que numa sociedade capitalista “a 

educação tem duas funções principais: 1. a produção das qualificações necessárias ao 

funcionamento da economia, e 2. a formação de quadros e a elaboração dos métodos para um 

controle político” (MESZÁROS, 1981, apud FREITAS, 1995, p. 95). 

Numa análise sobre a organização do trabalho pedagógico e sua relação com o 

capitalismo, Freitas (1995, p. 123) aponta um interesse crescente na educação básica. Este se 

baseia na possibilidade da escola funcionar como instrumento de formação dos trabalhadores 

dentro da ordem que se estabelece para o capitalismo se desenvolver. Esse autor em suas 

análises apontou possíveis conseqüências frente ao interesse dos capitalistas pela educação. 

Particularmente, Entre as hipóteses que o autor apontou, destacou-se a que se entendeu 

procurar justificar, em parte, a ênfase dada ao trabalho com projetos: 

 
 

[...] Tanto na didática como na formação do professor haverá uma ênfase 
muito grande no ‘operacional’, nos ‘resultados’ – a didática poderá 
restringir-se cada vez mais ao estudo de métodos específicos para ensinar 
determinados conteúdos considerados prioritários. (FREITAS, 1995, p. 
127).  

 

 

Na organização do trabalho pedagógico, tem-se a definição de objetivos de 

atuação que demandam as perspectivas de quem os está definindo. Assim, os objetivos 

educacionais encarnam as funções sociais da escola dentro de um dado contexto. Na 

sociedade capitalista, segundo Freitas (1995), há de se discernir entre os objetivos da escola e 

os objetivos pedagógicos, que se dão no nível dos conteúdos escolares. Esses, através dos 

métodos, consolidam os objetivos educacionais.   

 Feitas as considerações anteriores e pensando a respeito da adoção do projeto na 

educação escolar, buscou-se efetuar uma reflexão a respeito de sua utilização a partir da 
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experiência de algumas professoras que fizeram dele sua opção de ensino. No decurso de 

desenvolvimento da pesquisa houve o encontro entre as formas de conceber, de sistematizar e 

de gerenciar o projeto pelas professoras. Três dimensões diferentes que se caracterizavam pela 

interdependência entre si e que caminharam de maneira autônoma nas vivências de 

desenvolvimento.  

Assim, analisar o processo de escolha e planejamento de uma ação docente 

pautada na perspectiva dos projetos implicou na confrontação entre os referenciais teóricos 

difundidos no meio educacional68 e a prática efetiva da docência, a experiência concreta dos 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental69, configurando assim o processo de 

pesquisa desenvolvido. Além desta iniciativa foi necessário também conhecer um pouco mais 

das práticas de profissionais que estão utilizando-os em suas aulas.  

A utilização de projetos se tornou uma prática rotineira em diversas áreas do 

conhecimento e da ação humana. Diferentes publicações circulam subsidiando tanto a 

elaboração, quanto o gerenciamento de projetos. Numa procura pela rede mundial de 

computadores (Internet) se podem encontrar artigos e textos que comprovam que o 

desenvolvimento de projetos pode favorecer o pleno desenvolvimento dos mais diferentes 

empreendimentos. Diante do que se tornou uma realidade, a escola também os vem adotando-

os dentro desta mesma perspectiva, de desenvolver de forma significativa a aprendizagem dos 

alunos e buscando compreender esta opção organizou-se esta pesquisa. 

No decurso da intenção de compreender a presença dos projetos nas escolas, uma 

das ações que se estabeleceu foi a busca de informações que permitissem entender essa 

situação. Muitas denominações foram encontradas na literatura sobre o trabalho com projeto; 

no entanto, o que mais interessou foi identificar as formas de conceber o projeto pelas 

professoras. Todavia, não se descartou o conhecimento já formulado sobre o tema.  

Inicialmente, partiu-se do significado de cada palavra que estivesse de algum modo, vinculada 

ao termo e prática do projeto. 

Nesse primeiro momento buscar compreender o significado do termo foi de 

encontro a denominação inicial do projeto. Iniciou então pelo termo método, que pode 

consistir em um caminho possível que possibilita a verificação de resultados, mediante 

repetição de seus passos ou ainda um caminho que vai sendo trilhado à medida que o 

                                                
68 Toda a discussão foi realizada no capitulo dois, intitulado: ASPECTOS CONTEXTUAIS DO TRABALHO 
COM PROJETOS. 
69 O relato das experiências das professoras encontra-se no capitulo cinco: OLHAR PARA ADMIRAR: ver 
além da própria prática 
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individuo se apropria das possíveis soluções. Compreende-se como esforço em ordenar o 

pensamento e as ações para conseguir um fim desejado. 

 O projeto ganhou status de método quando pensado em termos de efetivar uma 

concepção de educação que contestava a memorização, a verbalização e as relações verticais 

de ensino, centradas na pessoa do professor, que controla a maior parte das interações em sala 

de aula (CORDEIRO, 2008). Isso abriu precedentes para que diferentes autores, a partir de tal 

idéia inicial, elaborassem propostas que ao seu modo se adaptam à realidade atual procurando 

atender a diversidade de objetivos educacionais. Do ponto de vista das professoras e 

coordenadoras, o que pode ser identificado foi o projeto sendo utilizado nos momentos 

julgados necessários como mais um recurso para dinamizar a aula cotidiana e atingir os 

objetivos pedagógicos (relacionados aos conteúdos escolares). 

A sistematização do projeto remeteu então à sua própria origem filiada a uma 

teoria pedagógica. Falar em projetos significa falar em prática que se conjugou a uma 

concepção, que no Brasil tomou por base as proposições do pensamento de John Dewey. Suas 

ideias pedagógicas consideravam que a tarefa da educação seria “associar o ensino à 

experiência pessoal do aluno” (TIBALLI, 2003, p. 10), elemento condicionante da 

aprendizagem. Nessa nova perspectiva, as crianças se ocupavam de aprender ‘coisas’ úteis ao 

seu dia-a-dia, a partir da identificação de um problema e da iniciativa em resolvê-lo. À escola 

cabia a responsabilidade de pensar quais as experiências seriam mais válidas no processo de 

aquisição de conhecimento, que para Dewey, segundo Tiballi (2003, p. 5) “[...] se inicia com 

a perplexidade desencadeada pelo problema e se encerra com a resolução da situação 

problemática”. Esse percurso foi transformado em método lógico que possibilitaria a vivência 

de experiências que para ele estavam associadas ao pensamento reflexivo. 

Para Dewey, o pensamento reflexivo tem como ponto de partida a incerteza, que 

origina o ato de pensar. Tal ato precisa ser organizado em função do esclarecimento da 

dúvida, da resolução do problema que se instala. O problema, por sua vez, define o objetivo a 

ser alcançado e o caminho a ser percorrido. 

 

 
O problema de método na formação de hábitos de pensamento reflexivo é o 
problema de estabelecer condições que despertem e guiem a curiosidade; de 
preparar, nas coisas experimentadas, as conexões que, ulteriormente, 
promovam o fluxo de sugestões, criem problemas e propósitos que favoreçam 
a consecutividade na sucessão de ideias”.(TIBALLI, 2003, p. 11). 
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Foram nesses pressupostos que se ancorou a perspectiva de educação de Dewey e, 

por assim dizer, a construção do método de projeto. A busca do conhecimento através do 

pensamento organizado a partir de situações concretas vividas pelo individuo. Porém, é uma 

forma de pensar que não descarta a influência do professor, que auxiliará no desenvolvimento 

do pensamento reflexivo.  

O pragmatismo pedagógico em Dewey significou então a existência de uma forma 

de validar proposições de modo cientifico. Na esteira disso, teve-se o método de projeto, 

como uma possibilidade de conduzir o pensamento de forma reflexiva na construção de 

conhecimentos. O projeto então se constituiu como um método por se configurar num esforço 

de construir algo que conjuga intenções e procedimentos julgados adequados e relevantes. 

Pode-se concluir destas afirmações que o projeto como opção metodológica também implicou 

em uma concepção de educação permeada por teorias sobre o processo de aprender e de 

ensinar.  

No tocante às práticas das professoras, houve a intenção explicita de trabalhar com 

o processo de reflexão a partir da organização de situações de aprendizagem mais reais que se 

originariam de problemas concretos. Assim, foi organizado um processo de entrevista e de 

observação direta que permitiu conhecer a realidade na qual os projetos eram idealizados e 

desenvolvidos. 

A reflexão na pesquisa partiu das diferentes denominações atribuídas ao projeto e 

alongou-se até as concepções pedagógicas, que configuram de ideias articuladas sobre os 

diferentes aspectos e elementos do processo ensino-aprendizagem que são contextualizadas, 

mas não estagnadas pelo contexto. As concepções pedagógicas possuem a capacidade e 

características de renovarem-se, fundamentando práticas, isto é, os procedimentos para 

alcance dos objetivos que se propõem sem perder de vista as construções históricas de cada 

momento. 

A teoria seria uma concepção de como formar um tipo de homem para uma dada 

sociedade, tendo no método um caminho para esta finalidade. Todavia, conforme Santos 

(2008a, p. 2) afirma que 

 

 
os métodos se orientam pela teoria pedagógica. Ao serem dela desvinculados 
tem-se a crença de que os Métodos são neutros, assim como também toda a 
tecnologia educacional. Técnicas em geral só adquirem sentido na relação que 
se estabelece por meio delas e elas não podem ser consideradas neutras uma 
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vez que sempre são usadas por alguém possuído de uma ou outra intenção, ou 
seja, mesmo que este indivíduo não tenha consciência de seu referencial 
teórico, ele estará repassando um modelo de sociedade, isto é, reproduzindo o 
que existe, acriticamente, por meio de senso comum. É a consciência ingênua 
referida por Paulo Freire.  

 

 

Uma situação preocupante que tem se tornado uma realidade constante: o exercício 

de uma prática que se pauta em um método desvinculado ou carente de uma base teórica dada 

pelas ciências da educação. O que se concluiu? Que cada teoria fundamentando o conjunto de 

métodos e técnicas lhes dá a compreensão da ação desenvolvida; desarticular o binômio 

teoria/método seria desarticular seus fundamentos, contribuindo para o exercício de uma 

prática descontextualizada, acrítica aos acontecimentos históricos, as decisões políticas e à 

própria organização da sociedade. Quando analisadas, as práticas das professoras apontaram 

para uma dicotomia entre as intenções (postas nas justificativas para a adoção dos projetos) e 

as ações (que refletiam características de uma prática conservadora em sala de aula pelo total 

direcionamento das atividades propostas). 

Sob este prisma, o entendimento foi que o projeto se constitui na organização de 

uma intenção de trabalho, que sistematizado possibilita sua efetivação. Enquanto parâmetro 

organizativo de intenções de trabalho, não se constitui uma metodologia, pois não se reduz a 

estudar a si próprio, mas a promover a busca sistematizada pelo conhecimento em qualquer 

direção ou dimensão. Catalisa ideias e formas de alcançar êxito em um empreendimento. Um 

instrumento auxiliar ao processo de reflexão sobre as intenções e ações do sujeito.  

No caso escolar, ao que se pôde observar, o trabalho com projeto objetivou o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem, sendo considerado como uma abordagem 

promissora na educação, absorvendo uma perspectiva mais abrangente na qual a 

aprendizagem não se dá apenas no nível dos conhecimentos práticos, mas de outras esferas, 

como as atitudes e os conceitos.  

A forma simplista como o projeto tem sido absorvido pelas escolas, de um modo 

geral esconde, por assim dizer, uma teoria pedagógica que o acompanha, podendo se perceber 

a necessidade de sair do senso comum que tem direcionado o trabalho pedagógico através de 

projetos. Isso vem dizer que, dentro de uma determinada situação de uso do projeto, está 

implícita uma concepção de formação que envolve uma teoria educacional vinculada a um 

contexto histórico no qual os sujeitos se inserem. 
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As teorias educacionais, como construções que se baseiam no comportamento do 

individuo frente à própria organização da sociedade, auxiliam na descrição e compreensão dos 

fenômenos escolares, não se constituindo paradigmas emoldurados. Permeiam o processo de 

ensino-aprendizagem trazendo em seu bojo um conjunto de conhecimentos que permitem a 

formação de indivíduos, conforme o papel desejado pela organização social e do trabalho, no 

momento de sua consolidação. O conhecimento de seus preceitos e orientações converte-se 

em elemento favorável a uma prática menos danosa, a formação dos indivíduos 

principalmente das camadas populares. 

As teorias pedagógicas encerram em si um espaço de conhecimento que incide 

sobre o perfil de ser humano que se quer formar a partir de um ideal de sociedade 

identificado. Para isso, há uma unidade entre a teoria e a prática que perpassa o percurso 

metodológico. Assim, quando se idealiza o homem a ser formado, idealizam-se também os 

elementos necessários – saberes – e caminhos para essa formação – método. 

No processo de discussão nesta pesquisa, teve-se então um percurso metodológico 

– o projeto - que nasceu de uma teoria educacional que foi importada pelos mais diferentes 

contextos para aplicação, descaracterizado a tal ponto de ser descontextualizado de seu 

referencial teórico inicial. Os métodos por não serem neutros carecem de teorias que lhes dê 

sustentação e objetivos a serem alcançados para que sua compreensão não ocorra de maneira 

simplista e acrítica. A negação da teoria pode confirmar no cotidiano da escola práticas que se 

servem de elementos da abordagem tradicional e/ou tecnicista, fato que vem contribuir para a 

reprodução do que já existe, perpetuando situação de passividade e adaptação a realidade e ao 

ambiente social (FREITAS, 1995).  

A adoção de um método ou outro, e/ou de uma técnica implica muito mais que 

conhecer seus procedimentos; requer conhecer aspectos que envolvem a prática do professor e 

o desenvolvimento da educação no tocante aos diferentes contextos nos quais se fazem 

presentes. Não há como pensar a educação sem considerar os fatores conjunturais que 

envolvem o processo formativo do individuo para a sociedade, influenciada que é pelos 

ditames do capitalismo e pelas reivindicações dos trabalhadores. No atual momento da 

organização da sociedade capitalista, exige-se um perfil de trabalhador que se pauta pela 

perspectiva da formação flexível, no qual  se torna relevante desenvolver 

 

 
[...] habilidades gerais de comunicação, abstração e integração, as quais não 
podem ser geradas rapidamente no próprio local de trabalho. São habilidades 
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próprias de serem aprendidas na escola, durante a instrução regular. Esta é a 
raiz do recente interesse das classes dominantes pela qualidade da escola, em 
especial da escola básica.(FREITAS, 2008, P. 91). 
  

 

Segundo o autor, esta formação não precisa desenvolver elevados graus de 

conscientização, e em virtude disso, os capitalistas, através das políticas educacionais, criam 

mecanismos de controle da ação da escola, nos quais figuram a ênfase nas metodologias e nos 

processos de avaliação nacional como instrumentos adotados diante dessa preocupação. 

Freitas faz a seguinte afirmação:  

 

 

[...] neste processo, tenta-se passar a idéia que o professor deve ter autonomia, 
que a administração deve ser descentralizada, participativa, mas, no entanto, 
este processo ‘democrático’ deve servir aos interesses centralizados e não aos 
interesses dos professores alunos ou das classes populares (FREITAS, 2008, 
p.95). 
 

 

Esse fato pode assim justificar a ênfase que as políticas públicas voltadas a 

educação tem dado as metodologias inovadoras, que possibilitem a formação mais prática do 

indivíduo. Tudo isso converte-se no que Freitas (1995; 2008) vem denominando de 

neotecnicismo, ou uma ‘tecnologia do poder’, que cria mecanismos que efetivam o projeto 

político-econômico hegemônico. Afirmou que essa abordagem não está vinculada a práticas 

especificamente didáticas no sentido daquelas que são desenvolvidas pelos professores em 

sala de aula, mas diz respeito aos mecanismos e ideias que as influenciam e direcionam. 

A concepção de educação varia conforme as necessidades da sociedade humana 

em virtude dos contextos históricos, dando a tônica das práticas de ensino e dentro delas, das 

técnicas adotadas. No caso das situações de ensino investigadas, pôde se perceber que 

existiam concepções presentes, não de maneira consciente, mas que permearam as falas e 

justificativas das professoras, porém não se configuravam em suas práticas. 

As professoras, sujeitos desta investigação, apresentaram ideias articuladas sobre o 

processo de aprender relacionando à necessidade de desfragmentação do conhecimento, da 

capacidade de construção do sujeito, do aluno como ser participante da sua aprendizagem. 

Mas, a realidade da sala de aula revelou posturas impositivas, no sentido de que todo o 

processo de ensino foi previamente definido pelas professoras, com pouca interferência 

decisória e participativa dos alunos. Segundo Boutinet (2002, p. 198) “[...] um projeto 
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qualquer, definido fora dos alunos, confiscado para seus próprios fins por um grupo de 

agentes administrativos, ou de professores, engendrará nos alunos reflexos tradicionais de 

passividade, até mesmo de rejeição”, situação evidenciada nas salas de aula das escolas 

investigadas. 

Um outro fato ocorreu em relação ao reconhecimento pelas professoras sujeitos da 

investigação de que os projetos traziam contribuições significativas à aprendizagem docente, 

porém, não apontaram elementos que confirmassem suas respostas. Houve uma ênfase na 

aprendizagem do aluno, mas a prática esteve fundada nas percepções das professoras ao 

definirem os temas e encaminhamentos didáticos em sala. Acrescente-se o fato que, mesmo 

conscientes do alcance do trabalho com projetos (que possibilitam construir conhecimentos), 

as leituras realizadas pelas professoras foram muito superficiais e pouco relacionadas à 

fundamentação de seu próprio trabalho, estando mais voltadas aos conteúdos escolares, 

reforçando a pouca atenção dada ao próprio processo formativo. 

Os projetos desenvolvidos pelas professoras em suas salas de aula, não deram 

visibilidade à organização curricular das escolas, pois não se fizeram presentes como linha 

pedagógica ou opção e prática coletivas, figurando apenas como um recurso didático que 

poderia auxiliar o desenvolvimento da ação educativa. O projeto foi compreendido como uma 

forma de intervir na realidade, cujo objetivo voltava-se a transformação da rotina escolar, 

gerando construções positivas e satisfatórias a partir de uma forma definida de sistematização 

do trabalho pedagógico. Era uma prática episódica e não uma perspectiva de trabalho 

formativo. 

Foi possível perceber que a situação das professoras era bem diferente em cada 

escola observada, quanto à divisão e organização do tempo de planejamento e 

acompanhamento dos projetos. O tempo disponibilizado para o contato dos pares 

profissionais, figura como significativo para o desenvolvimento de qualquer ação, 

principalmente de projetos. Assim, nas duas escolas havia um período destinado ao 

planejamento que as professoras dispunham para organizarem suas práticas, definido de 

acordo com contexto geral das instituições mantenedoras. 

Com uma organização pautada em encontros semanais, a ESCOLA MUNICIPAL 

dispunha de maiores possibilidades de acompanhamento do trabalho desenvolvido. As 

professoras tinham a chance de rever suas ações e redimensionar as atividades em função do 

desenvolvimento das turmas. A coordenação pedagógica atuava de maneira mais próxima das 

professoras, ficando a par dos acontecimentos em cada sala de aula. 
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Na ESCOLA ESTADUAL o tempo destinado era bem espaçado, isto é, acontecia 

a cada dois meses em média, o que dificultava um contato periódico entre as profissionais e a 

coordenação pedagógica que, mesmo presente diariamente, não conseguia atender a 

demandas de orientação que surgiam entre as professoras. Esse fato não inviabilizava as ações 

planejadas, mas dificultava seu acompanhamento.  

A disponibilidade de tempo para a organização do trabalho pedagógico se 

constituiu fator relevante para o planejamento e desenvolvimento do projeto, variando 

conforme os objetivos traçados pelas professoras e a forma como conduziram as ações do 

projeto. Em grupos ou individualmente, cada professora elaborou seu plano com vistas a 

atender a perspectiva de trabalho que adotou e seu respectivo cronograma. Todavia, tão 

relevante quanto o tempo, foi o desenvolvimento do planejamento do projeto pelos sujeitos. 

Residiu nesta situação um paradoxo. O trabalho com projeto aponta para uma 

problematização e isto demanda a busca de soluções; é uma iniciativa coletiva de organizar as 

ações. No processo de construção e análise de tudo o que foi vivenciado nas escolas campo 

desta pesquisa, o que se identificou foi a existência de planos coletivos de ação para 

problemas definidos a priori e também planos individuais de trabalho, previamente 

sistematizados. Projetos idealizados e planejados por professores direcionados a alunos. 

Com um enfoque diferenciado sobre os conteúdos escolares, o trabalho com 

projetos requer para consecução dos objetivos uma outra disposição do mobiliário escolar. 

Considerando também que a organização do espaço pode traduzir um tipo de relação 

pedagógica e permitir entrever a teoria que se faz presente no cotidiano escolar, outro 

elemento de observação e análise foi a organização física das salas de aula. 

No caso das professoras Palmira e Auta, da ESCOLA ESTADUAL, pôde se 

identificar uma relação pedagógica na qual estas tinham um papel central e controle da maior 

parte das interações. Nas salas de aula pode-se ver que os alunos se orientavam 

constantemente em direção as professoras e do que diziam, seguindo as instruções 

formuladas. A interação professor-aluno se deu em sentido vertical e a dimensão do coletivo, 

apenas nos momentos de correção de exercícios ou nas respostas às questões propostas pelas 

professoras.  

Quanto as professoras Myriam e Zila, da ESCOLA MUNICIPAL, houve a 

necessidade de comentários distintos, haja vista os  limites de cada realidade, pois seus 

espaços em sala de aula diferiam em organização. Poder-se-ia afirmar que a sala de Myriam 

trazia características das salas adaptadas às pedagogias renovadas como os cantos com 

materiais diversos a serem utilizados em diferentes momentos, paredes com cartazes e 
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expositores de trabalhos realizados pelos alunos, além de cadeiras adaptadas ao tamanho dos 

alunos. O que destoava dentro desse contexto foi a disposição das carteiras, pois estavam 

ordenadamente enfileiradas e voltadas para a mesa da professora e para o quadro, centralizado 

na parede frontal da sala. Mesmo com a dinâmica da ‘rodinha’desenvolvida pela professora, a 

relação de interação expressava um sentido de  verticalidade, apesar dos alunos participarem 

com mais interesse das tarefas. 

A sala que a professora Zila definiu para a observação das aulas, mantinha uma 

organização similar a que existia nas salas de Palmira e Auta, e mesmo sendo uma 

profissional itinerante devido a disciplina que lecionava (Literatura Infantil), não alterou a 

organização cotidiana, apenas o fazendo quando necessário. A disposição das cadeiras em 

filas, nas quais os alunos ficam de costas para o colega seguinte, ajuda a reproduzir e manter 

uma visão de mundo pelo aluno, comprometendo o desenvolvimento do processo de reflexão 

e criticidade. Considerando o que disse Cordeiro (2007, p. 106), 

 

 
[...] os dispositivos pedagógicos adotados, bem como as correspondentes 
modalidades de relação pedagógica a eles associadas vão depender sempre dos 
propósitos e finalidade com que se opera no ensino e na sala de aula. Eles não 
são, portanto, neutros, mas também não são eles que determinam ou 
condicionam totalmente os resultados obtidos. 

 

 

Inferiu-se que esse fator não seria determinante, mas absorveria relevância no 

contexto das práticas. Particularmente, no desenvolvimento de projetos, fazem-se necessários, 

pela própria dinâmica da pesquisa, o movimento e a reordenação dos dispositivos 

pedagógicos em função dos objetivos traçados. 

O que se pode observar durante a permanência nas unidades escolares e no 

acompanhamento do planejamento e execução dos projetos, foi que estes não se configuraram 

na perspectiva de trabalho das escolas, mas apenas das professoras e supervisoras. Porém, o 

que influenciou mesmo foram as concepções que permearam as orientações e que careciam de 

uma definição, um posicionamento mais coerente com a opção pelo próprio projeto. Não foi 

possível caracterizar os planos dos projetos, pois a articulação das tarefas não expressou 

claramente a abordagem de cada professora.  

No processo de gestão do projeto, o enfoque final foi no ‘fazer’ propriamente de 

cada professora. A sistematização consolidou-se em um documento escrito, que dava as 

diretrizes mais amplas do trabalho. No entanto, as atividades escolhidas e desenvolvidas em 
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sala não absorveram a intenção básica do projeto, que é a problematização e a reflexão.  Ou 

seja, o manejo das tarefas escolares propostas não conduziu os alunos à vivência da 

investigação. Particularmente, nesta pesquisa uma das conclusões que emergiu foi que 

tomando por base as diferentes hipóteses educativas que subsidiam as abordagens ao trabalho 

com projetos, pode-se inferir que embora haja a pretensão de modificar as rotinas de 

aprendizagem, as práticas presentes ainda resguardam posturas pouco inovadoras. 
Em relação aos dados construídos ao longo desta pesquisa, concluiu-se que a 

destinação de um tempo específico ao planejamento do trabalho docente, por si só não 

significou o desenvolvimento de um plano de projeto dentro da perspectiva de investigação 

que pauta este tipo de trabalho. A adoção do projeto como opção metodológica não significou 

uma mudança efetiva no direcionamento da ação didática. Numa reflexão sobre tal situação, 

concluiu-se haver a necessidade de se compreender o significado deste tipo de trabalho, 

abarcando as diferentes dimensões que implicam na prática da investigação, da pesquisa.  

No que diz respeito a isso, uma palavra foi emblemática nos posicionamentos das 

professoras quanto ao trabalho com projeto: sempre. Quando as professoras foram 

questionadas sobre o momento do desenvolvimento dos projetos, afirmaram ser sempre que 

possível, ou no decorrer dos bimestres.  Isso ocorrendo também sobre o planejamento, que 

acontecia sempre coletivamente. Em outros exemplos das falas foram surgindo considerações 

do tipo: 

 

 

 - [...] sempre procuro trabalhar utilizando projetos didáticos em quase todos 
os momentos (Profª. Palmira - informação verbal à pesquisadora em março de 
2007). 
- [...] sempre atenta a novas aprendizagens” (Profª Myriam, informação verbal 
à pesquisadora em março de 2008)  
- [...] afirmou trabalhar sempre com os PCNS; sua fala foi expressa da 
seguinte maneira: “No trabalho com projetos sempre recorro aos PCNs, nas 
diversas áreas do conhecimento” (Profª Auta - Informação verbal à 
pesquisadora em março de 2008).  
 

 
A freqüência do termo sempre nas falas das professoras remeteu àa idéia de algo 

que é cotidiano, que acontece da mesma forma. O uso do sempre reforçando o discurso do 

senso comum e o caráter de imutabilidade das situações escolares. A reflexão sobre tal 

situação convergiu para uma compreensão do projeto como um elemento sempre utilizado 

quando o que se faz todo dia não produz a resposta desejada. O projeto colocado como um 

recurso que se lança mão sempre que algo não está bem.  
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A opção pelo projeto implicaria assumir uma postura político-pedagógica; política 

devido à necessidade do professor assumir uma posição, não estar neutro às transformações e 

exigências do mundo moderno, e pedagógica por buscar a efetivação de uma aprendizagem 

composta de significados. A postura pedagógica implica assumir uma prática sistemática, 

intencional, determinada a uma finalidade que envolve o perfil de formação do ser humano 

para conviver no mundo atual.  

Talvez as diversas denominações atribuídas ao trabalho com projeto confundam 

mais que orientem as ações docentes.  Parece que foi lhe dado uma autonomia que na prática 

não se revelou; adotando-se o projeto como instrumento desvinculado de uma proposta 

efetiva de ensino pautado na lógica científica: o projeto passando a ser adotado em sala de 

aula como um recurso que possibilita a produção de resultados positivos junto aos alunos: a 

aprendizagem. 

Identificou-se no planejamento e desenvolvimento do projeto pelas professoras 

uma fragilidade em sua compreensão, no seu aspecto científico, de sistematização e 

construção do conhecimento, havendo uma incompreensão, isto é, a perspectiva de ensino é 

que deveria conduzir as opções metodológicas e não o inverso. 

Do que já foi dito, ficaram claras a urgência e a carência de uma reflexão mais 

contextualizada sobre a adoção do projeto na escola numa tentativa de superar a rotina 

tradicional de preocupação com os conteúdos em detrimento de uma proposta de formação.  

Concluiu-se que no trabalho com projetos é preciso superar essa perspectiva estreita do 

conhecimento compartimentado que expressa as divisões/separações existentes na 

organização da sociedade contemporânea, especialmente as que marcam as relações de 

trabalho quanto aos que idealizam e os que executam. Enfatizar o processo de aprendizagem 

dentro de uma abordagem que enfoque o processo de aprender numa dimensão mais múltipla, 

mais interrelacional, das capacidades do aluno.  

Assim, a participação de professores e alunos precisa existir em todo processo de 

gestão do projeto, para que se sintam seus autores e não apenas atores de algo que lhes é 

singular, próprio – a situação e a resposta do problema. Quando se opta pelo projeto, está se 

reconhecendo seu potencial em relacionar o saber científico com as problemáticas desse 

cotidiano. Justifica-se desse modo que a unicidade dos autores no projeto, possibilita que 

aprendam a conviver com uma dada situação numa realidade complexa e incerta. 

Por fim, a tese que se defende que as opções didáticas feitas pelos professores 

precisam ancorar-se em conhecimentos amplos que envolvam a compreensão dos diferentes 

aspectos que compõem o processo educativo. Indo mais além, que as práticas de ensino estão 
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sendo desenvolvidas de maneira descontextualizada, muito mais técnica, sem confrontar a 

realidade em que se inserem; que a opção pelo projeto tem se dado muito mais na 

compreensão de ser um recurso que sempre pode se fazer uso, quando a rotina é abalada em 

sala de aula. 

Sem a devida compreensão dos aspectos históricos que envolvem a organização do 

trabalho pedagógico, a prática de ensino pode não se constituir um meio efetivo de 

conhecimento e reflexão sobre a realidade, principalmente na educação das crianças das 

classes populares. Fugiu a esta pesquisa a pretensão de apontar o trabalho com projetos como 

a opção mais viável para atingir tal objetivo educacional, no que se fez destaque as palavras 

de Cordeiro (2008, p. 108): 

 

 
[...] as diferentes modalidades de conhecimento com que se lida na escola 
exigem diferentes formas de relação pedagógica. Em várias delas, a 
participação dos alunos pode se revelar mais ou menos decisiva, mais ou 
menos influente na aprendizagem. Desse modo, não há por que postular a 
adoção de um modelo pedagógico único, que implicaria a padronização das 
relações pessoais na escola, na sala de aula e no ensino e aprendizagem. 
 

 

Uma outra situação que saltou aos olhos e cabe ressaltar é a percepção da 

importância de mais estudos sobre situações cotidianas de professores em suas localidades; 

em escolas sem história/tradição de pesquisas, ou seja, em escolas que não são consideradas 

modelos para pesquisadores. Nas comunidades mais distantes dos centros acadêmicos, 

localizadas nas áreas mais periféricas, com seus conflitos e suas formas de resolução, seus 

processos de tomada de decisão que ocorrem no dia-a-dia das vivências escolares. 

Finalizando, a pretensão deste trabalho foi oferecer um conjunto de informações 

que pudesse colaborar para uma reflexão tanto a respeito dos projetos como instrumento de 

ensino, quanto da própria prática docente que deles faz uso no contexto sócio-histórico em 

que se vive atualmente. Assim, contribuir para que a opção e utilização de projetos aconteçam 

de forma consciente e dotada de conhecimentos que possibilitem ao professor/a professora 

desenvolver uma ação efetiva de formação das crianças que integram o sistema público de 

ensino bem como na (re) construção de novos conhecimentos. Mediante a vivência desta 

pesquisa, acredita-se haver atingido os objetivos ora propostos, consciente também que este 

trabalho possui limitações bem como possibilidades de ampliação, de outros olhares. 
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A análise aqui realizada foi um esforço em destacar o que de pertinente houve 

entre os contextos de observação, as ideias que envolveram as escolhas dos sujeitos e o que 

estava posto no campo da teorização sobre os projetos, oferecendo como colocou Boutinet 

(2002, p. 248), “chaves adequadas de compreensão sobre o projeto, seus atores, sua evolução 

e ate mesmo sobre seu envelhecimento”. 

Na caminhada pessoal da pesquisadora, o projeto, seu projeto de vida, que 

perpassou outras vidas. A realização de um sonho que se materializou neste trabalho. Novas 

aprendizagens construídas ora partilhadas, principalmente, com todas aquelas que permitiram 

fazer parte deste projeto, as professoras. Foi mais um projeto realizado! Agora, num novo 

tempo, começar de novo, tal como disse o poeta Ivan Lins: 

 
Começar de novo  
E contar comigo  
Vai valer a pena  
Ter amanhecido  
Ter me rebelado  
Ter me debatido  

Ter me machucado  
Ter sobrevivido  

 
E  ter chegado aqui! 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Roteiro de questionário/entrevista das professoras realizadas no período da 
pesquisa exploratória. 
 

Público-alvo: professores de escolas públicas do ensino fundamental 

 
Diante da necessidade de darmos conta de nossos objetivos de trabalho, optamos por utilizar 
como uma de nossas técnicas de coleta de dados a entrevista na tentativa de diagnosticar 
melhor o problema o qual investigamos. Assim, sendo, apresentamos o roteiro que 
estabelecemos; este está organizado em três etapas distintas a serem vivenciadas em 
momentos independentes a combinarmos. Em cada uma das etapas serão apresentados os 
objetivos de cada conjunto de perguntas. Com tais esclarecimentos esperamos contar com sua 
participação, desde já agradecendo sinceramente a contribuição que você certamente dará não 
só a este trabalho , mas a educação da escola pública. 
 

_____________________________________________ 

Profª. Christianne Medeiros 

IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:  
Função 
Formação: 
Magistério (  ) 
Pedagogia  (  )  
Outros (  ) 
Pós-graduação: especialização (  ) ________________________________________ 
 Mestrado: (  )_____________________________________________ 
 Doutorado(  )_____________________________________________ 
Tempo de docência:______________anos __________meses 
Tempo de docência no ensino fundamental:_________anos ___________meses 
Instituição: ___________________________________________________________ 
Série/nível que leciona:__________________________________________________ 
Quantos alunos em sala de aula:_____________ 
 

 

I ETAPA: JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELOS PROJETOS. 

OBJETIVO:  

 

 Identificar professores do ensino fundamental que utilizam uso de projetos 
como instrumental didático, bem como os motivos que ocasionaram sua opção. 

 

1. Em suas aulas faz ou fez uso de projetos didáticos? Porque?  
2. Há quanto tempo você trabalha com eles?  
3. Em  que momento do processo de ensino-aprendizagem são utilizados?  



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

214 

 
 
II ETAPA: SISTEMATIZAÇÃO DO PROJETO 
  
 OBJETIVO: 
 

 Identificar as formas de planejamento dos projetos e os elementos que são 
abordados em sua sistematização. 

 
1) Como você desenvolve o trabalho com projeto de aprendizagem: 
  individualmente ( )  coletivamente ( ). Explique  
2) De que forma ocorre o processo de planejamento? 
3) As  temáticas de seus projetos surgem como? 
 (  ) grupo de professores  
(  ) apoio pedagógico  
(  ) próprio professor  
(  ) do grupo de alunos  
(  ) outros. Comente. 
4) Com relação às etapas de sistematização de um projeto, quais elementos constituem 

o projeto quando organizado e escrito? Isto é, você segue todas as etapas que são 
indicadas nos livros? 

5) Para elaboração é seguido algum outro roteiro ou modelo? Comente. 
 
 
III ETAPA: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
OBJETIVOS: 
 

 Identificar os conhecimentos presentes na prática dos professores, observando 
se estes se constituem a partir de uma consciência de sua existência. 

 Promover uma reflexão sobre os saberes necessários ao desenvolvimento de 
uma prática voltada a investigação. 

 
1) Que conhecimentos se faziam presentes quando de sua opção, isto é, com base em 

que se deu sua tomada de decisão pelo trabalho com projetos? 
 

2) “Todo e qualquer projeto, seja de pesquisa, seja de intervenção, seja de pesquisa-
ação, e independentemente de sua finalidade, tem em sua estrutura os mesmos 
elementos comuns (...), uma vez que é orientado pelo método científico”(LUCK, 
2003, p. 91). Tendo esse caráter de cientificidade, acredita ser possível ao 
professor aprender, construir novos conhecimentos a partir de projetos 
desenvolvidos em sala de aula? 

3) Em sua projeção (sistematização) é possível identificar os aspectos principais e 
seus significados? Você reflete sobre os conceitos ou paradigmas  que estão/podem 
estar  presentes no projeto a ser desenvolvido? 

4) É possível existir uma dimensão política no trabalho com projetos? Como a 
entende? 

5) O trabalho com projeto não é algo novo; vem acompanhando o contexto histórico 
de liberalismo econômico dentro do conhecido Movimento de Escola Nova. É 
sabido, no entanto, que tal movimento foi fadado ao fracasso; suas ideias embora 
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fossem plausíveis não sustentaram suas práticas. A que você atribuiria a atual 
ênfase numa metodologia escolanovista, num contexto de neoliberalismo? 

6) Que autores subsidiam seu trabalho no tocante aos projetos? 
7) Que conclusões você pode apontar advindas de sua experiência com os projetos? 

 
 
IV ETAPA – REVENDO ALGUMAS QUESTÕES IMPORTANTES 
 
OBJETIVO: discutir respostas anteriores e esclarecer dúvidas 
 

1. Descreva um dia típico de trabalho. 
2. O que mais gosta no trabalho com projetos? 
3. Atribui aos projetos créditos pelo bom desempenho dos alunos? 
4. Através dos projetos é possível perceber que tipos de atividades os alunos gostam de 

se entregar? 
 

5. Há relatos escritos, fotográficos das suas experiências com os projetos? Atividades dos 
alunos foram arquivadas? Por Que? 

6. Com que freqüência utilizou/utiliza os projetos em sala de aula? Consegue listar os 
que já desenvolveu? Possui registros de sua sistematização?(planos) 

7. O que determina a elaboração/desenvolvimento dos projetos. 
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APÊNDICE B – quadro de análises das entrevistas 
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Exemplo Dado Fonte Parâmetro Preparo dos 
dados para 
análise 

Tipo de 
análise 

Em suas aulas faz 
ou fez uso de 
projetos didáticos? 
Porque?  

 

Justificativa da 
opção pelos 
projetos 

Questio
nário  

Identificação 
dos motivos que 
levam as 
professoras a 
desenvolverem 
projetos em sala 
de aula 
 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

 

Qualitativa 

Há quanto tempo 
você trabalha com 
eles 

Quantificação 
do tempo de 
experiência 
com projetos 

 
(quantitativo) 

  

Questio
nário 
 

Definiçã
o do tempo de 
experiência com 
projetos 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Quantitativ
a 
Qualitativa 

Em que momento 
do processo de 
ensino-
aprendizagem são 
utilizados?  

 

Identificar os 
momentos no 
ano letivo em 
que são 
desenvolvidos 

 
 

Questio
nário 

Periodicidade do 
projeto 

Ordenação 
dos dados 
obtidos  

Qualitativa 

Como você 
desenvolve o 
trabalho com 
projeto? 

 

Perspectiva 
coletiva ou 
individual 

Questio
nário 

Iniciativa pelo 
projeto 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Qualitativa 

De forma ocorre 
 o processo de 
planejamento? 
 

Descrever as 
situações de 
planejamento 

 
 
 

Questio
nário 
 
 
 
 
 

Organização do 
planejamento. 

 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos; 

Qualitativa 

Como as temáticas  
de seus projetos  
surgem? 

 

Ponto de 
origem dos 
projetos 

 

Questio
nário 

Origem do 
projeto  

Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitativa 
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Exemplo Dado Fonte Parâmetro Preparo dos 
dados para 
análise 

Tipo de 
análise 

Com relação às 
etapas de 
sistematização de 
um projeto, quais 
elementos 
constituem o 
projeto quando 
organizado e 
escrito?  

 

Identificação 
das etapas de 
sistematização 
adotados pelas 
professoras. 

Questio
nário 

Identificação 
dos elementos 
do plano do 
projeto 

Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias  

Qualitativa 

Para elaboração é 
seguido algum 
outro roteiro ou 
modelo? Comente. 

Saber se a 
escola possui 
um modelo 
padrão 
próprio. 

 
 
 

Questio
nário 

modelo padrão 
próprio 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Qualitativa 

Que 
conhecimentos se 
faziam presentes 
quando de sua 
opção, isto é, com 
base em que se 
deu sua tomada de 
decisão pelo 
trabalho com 
projetos? 

Destacar os 
conhecimentos 
já 
consolidados 
pelas 
professoras. 

Questio
nário 

Conhecimentos 
presentes e 
existentes sobre 
os projetos 

Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias  

 
 

Qualitativa 

Tendo esse caráter 
de cientificidade, 
acredita ser 
possível ao 
professor 
aprender, construir 
novos 
conhecimentos a 
partir de projetos 
desenvolvidos em 
sala de aula 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar se 
as professoras 
reconhecem o 
desenvolvimen
to de sua 
própria 
aprendizagem.  

Questio
nário 

Autoformação 
docente 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitativa 
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Exemplo Dado Fonte Parâmetro Preparo dos 
dados para 
análise 

Tipo de 
análise 

Que autores 
subsidiam seu 
trabalho no 
tocante aos 
projetos? 

Relacionar os 
autores que 
embasam o 
trabalho 
docente; 
 
 

Questio
nário 

Autores sobre 
projetos 

Ordenação 
dos dados 
obtidos  

Qualitativa 

Que conclusões 
você pode apontar 
advindas de sua 
experiência com 
os projetos 
 

Opinião das 
professoras. 

Questio
nário 

Opinião das 
professoras. 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Qualitativa 

Descreva um dia 
típico de trabalho  
com projetos 

Esboço do 
trabalho de 
forma prática 

 
 

Questio
nário 

O cotidiano das 
professoras 

Ordenação 
dos dados 
obtidos  

Qualitativa 

O que mais gosta 
 no trabalho com 
projetos? 

Elementos 
subjetivos da 
relação com os 
projetos. 
 
 

Questio
nário 

As emoções  Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Qualitativa 

Atribui aos 
projetos créditos 
pelo bom 
desempenho dos 
alunos? 

Relaciona os 
índices de 
aprendizagem 
a metodologia 
utilizada 

Questio
nário 

Aprendizagem 
discente 

Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias  

Qualitativa 

Através dos 
projetos foi 
possível perceber 
que tipos de 
atividades os 
alunos  gostam  de 
se entregar? 
 
 
 

Relacionar que 
tipos de 
atividades os 
alunos mais 
gostam de 
fazer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questio
nário 

Metodologias 
utilizadas 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Qualitativa 



CAVALCANTE, Christianne M. Professoras e projetos: concepções e práticas no  
Ensino Fundamental. 
 

 

220 

Exemplo Dado Fonte Parâmetro Preparo dos 
dados para 
análise 

Tipo de 
análise 

Há relatos 
escritos, 
fotográficos das 
suas experiências 
com os projetos?  

Destacar que 
tipos de 
registros 
realizados. 

Questio
nário 

Registros 
pessoais 

Ordenação 
dos dados 
obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias  

Qualitativa 

Consegue listar os 
projetos que já 
desenvolveu? 
Possui registros de 
sua 
sistematização?(pl
anos) 

Listagem dos 
projetos por 
títulos 

Questio
nário 

Trabalhos 
realizados 

Transcrição 
dos discursos 
obtidos;  

Orden
ação dos 
dados obtidos 
através de 
definição 
prévia de 
categorias 

Qualitativa 

O que 
determina a 
elaboração/desenv
olvimento dos 
projetos. 

 

Situações que 
determinam/ju
stificam o 
desenvolvimen
to do projeto. 

Questio
nário 

Identificar que 
situações 
conduzem a 
professora a 
desenvolver um 
projeto em sala 

Situações que 
determinam/ju
stificam o 
desenvolvime
nto do 
projeto. 

Qualitativa 

Elementos balisadores da construção da pesquisa. 
Fonte: produção da pesquisadora 
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APÊNDICE C – Roteiro de questionário/entrevistas das coordenadoras pedagógicas 
 

Nome:________________________________________________ 

Escola (  ) Estadual  (  ) Municipal 

Função 

Atuou na docência? 

Tempo:  

Níveis de atuação:  

Tempo na função de coordenação:   

Desenvolveu projetos enquanto regente de sala de aula? 

 

1. De onde surgem as temáticas dos projetos desenvolvidos? 

2. Como acontece o processo de encaminhamento dos projetos na escola? REUNIÕES, 

TEMÁTICAS, elaboração dos planos, etc.  

3. Há registros dos projetos elaborados e desenvolvidos? (portifólios, planos, 

fotografias?)  

4. O que justifica sua opção pelo trabalho com projetos?  

5 São apresentados referenciais para o trabalho aos professores? De alguns exemplos 

6. Com quais referenciais você costuma trabalhar nas suas orientações  junto aos 

professores? _ 

5. Em que momentos os projetos são utilizados?  
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APÊNDICE D - conteúdos do filme do professor Celso Antunes: 
 
Conteúdo do DVD : Trabalhando com projetos - 
Por: Celso Antunes - Tempo de duração 50 minutos. 

( http://www.educadores.com.br/autores_video_db.asp?id=24 

 
 
O trabalho a partir de projetos pedagógicos causa profundas e benéficas transformações no 
cotidiano escolar. Mas como fazê-lo? Neste vídeo, Celso Antunes trata dos novos papéis que 
educadores e estudantes têm nesse contexto, mostra passo a passo como realizar projetos e 
traz diversos exemplos inspiradores. 
 
Por que trabalhar com projetos? 

- Transitoriedade dos conteúdos; 

- Alguns modelos de projetos; 

- Uma fita laranja,  

-A comunidade; 

- Pergunta e Tudo é uma bola; 

- Os atores de um projeto; 

- Os passos de um projeto: objetivo; 

- Perguntas, fontes, fases, cronograma; 

- Habilidades operatórias, ideias; 

- Principais, linguagens; 

- Contextualização, linha do tempo e avaliação.
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APÊNDICE E - referências sobre projetos – periódicos e Internet: 
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ANEXOS 
 

ANEXO UM – CONTEÚDOS GERAIS DO PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL 

 

PROJETO: DIREITOS HUMANOS 

 

Conteúdos gerais do projeto a partir da exibição do filme: 

Turmas dos 4º e  5º anos - bimestres 

 

1° bimestre 2° bimestre 3° bimestre 4° bimestre 
VIOLÊNCIA 
 Conceitos 
 Tipologia 
 Art. 3,5,7,9 

dos DH 

MISÉRIA 
 Violência contra 

a mulher  
 Lei Mª da Penha 
 Assédio 
 Trabalho 

feminino 
 homossexualismo 

VIOLENCIA 
INFANTO 
JUVENIL 
 negros 
 homossexuais 
 pobres 
 ECA 
 Trabalho 

infantil 
 Drogas  

VIOLENCIA 
CONTRA O 
IDOSO 
 Estatuto do 

idoso 

 

Conteúdos por disciplinas: 

 

 

Português  Matemática  História  Geografia  Ciências  
Substantivos 
próprios e 
comuns; 
Textos 
jornalísticos e 
narrativos; 
Gênero, numero.  

Gráficos- 
estatísticos; 
Números 
naturais; 
As 4 
operações. 

História local 
Descobrimento do 
 Brasil – 
colonização 
portuguesa. 

O planeta Terra; 
Localização do 
Brasil no mapa 
mundi; 
Elementos de 
cartografia. 

Fases da 
vida 
humana. 
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ANEXO DOIS – PLANO DO PROJETO “VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER” 

 

ESCOLA ESTADUAL - PROJETO 

 

TITULO: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

AREAS: Português, História, Geografia e Artes 

 

JUSTIFICATIVA: partindo do tema a violência contra a mulher pode ser encontrada nos mais 

variados segmentos da sociedade. Essa pode se manifestar em diversos tipos de agressões tais 

como: física, emocional, psicológica e sexual. Muitos são os fatores que desencadeiam tais 

processos, como o machismo instalado na sociedade e outros fatores como envolvimento com 

substancias entorpecentes e ciúmes. Tendo em vista que a educação tem a capacidade de 

conscientizar as pessoas e dessa forma operar mudanças sociais, justifica-se este projeto, por 

promover esta consciência entre crianças e adolescentes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: o interesse pelo tema em estudo aqui desenvolvido foi 

suscitado pela falta que faz um trabalho educacional desta natureza, voltado para crianças e 

adolescentes com a aplicação de uma proposta de ensino coletivo. Utilizamos para 

fundamentar este trabalho e CARTILHA DA CAIXA ECONOMICA intitulada 

REFLETINDO SOBRE EQUIDADE DE GENERO. 

 

OBJETIVOS: 

1. Geral: construir no aluno caminhos diferentes da guerra, da discriminação e da 

violência contra mulher. 

2. Específicos:  

 Conhecer e aprimorar os caminhos que levem as pessoas a serem geradores da paz e 

não da guerra entre homens e mulheres na sociedade atual.  

 Conscientizar o ser humano contra a violência da mulher; 

 Conhecer os vários tipos de violência contra mulher. 

 

METODOLOGIA: 

 A metodologia empregada é a pesquisa: livros e revistas 

 Leitura de textos 

 Perguntas e respostas 
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ATIVIDADES  

1. Responda:  

a) De acordo com o texto lido por você a violência humana pode ser? 

b) Porque a mulher sofre mais violências do que outras pessoas? 

c) Porque geralmente o comportamento da mulher é de ser sempre uma pessoa doce? 

d) O que impede a mulher de buscar seus direitos garantidos em Lei? 

 

2. Complete: 

 

a) A violência _________ e ________ ocorre quando o 

_____________________________________agride a _____ ou seus _________ com 

_______,_______ e pontapés, ameaça, ________, ________, acusa a mulher de ter 

_____________________________________________________. 

3. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 

1) violência física e emocional 

2) violência sexual 

3) violência social 

(  ) ameaça verbalmente mata-la 

(  ) xinga ou ofende a mulher a ter relações quando ele não quer 

(  ) obriga a mulher a ter relações quando ela não quer 

(  ) paga a mulher um salário menor que o do homem 

(  ) obriga a mulher a ter relações sexuais com outras pessoas 

(  ) proíbe a mulher de amamentar seu filho 

 

4. Crie um desenho que diga não a violência contra a mulher 
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ANEXO TRÊS – PROJETO DE LITERATURA DA ESCOLA MUNICIPAL (Professora 

Zila) 

TÍTULO: Ler e escrever – objeto do desejo de todas as Áreas do Conhecimento 

SUB-TITULO: Viajando pelo Mundo da Literatura 

 

JUSTIFICATIVA: a Escola Municipal Profª Vera Lúcia Soares Barros tem uma clientela 

seletiva, oriunda de diversas realidades familiares, marcadas pelo pouco acompanhamento do 

Processo de aprendizagem dessas crianças. Por esse motivo, sentimos a necessidade de 

desenvolver um tabalho que contemple as dificuldades apresentadas em nosso meio escolar, 

detectadas nos resultados do IDEB (Índice de Aproveitamento da Escola Básica), que 

apresentou um percentual de 3,8%, o que traduziu-se em preocupação, fazendo-nos buscar 

soluções efetivas para superar essa realidade, tendo em vista que o “ato de ler é fundamental 

não somente na formação acadêmica do aluno, bem como em sua formação, enquanto cidadão 

que age e transforma a realidade”. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 Contribuir para que a criança do 1º ao 5º ano, descubra o prazer de ler desenvolvendo 

uma relação efetiva com a leitura. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Desenvolver a oralidade e a escrita 

 Desenvolver o gosto pela leitura 

 Interpretar de forma oral e/ou escrita os textos trabalhados 

 Integrar conteúdos das demais áreas de estudo aos textos e/ou temas trabalhados 

 Recontar o que foi lido ou ouvido 

 Continuar um tema com seqüência lógica 

 Criar um final para uma história lida e/ou ouvida. 

 

METODOLOGIA 

 Pesquisas, leituras informativas e/ou literárias (fábulas, contos, poesias, lendas, 

textos,etc.) de diversas formas: silenciosa, compartilhada, etc. 

 Conhecimentos prévios dos alunos 

 Atividades individuais e/ou em grupo orais e escritas 

 Divulgação dos trabalhos realizados para a Comunidade Educativa 
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 Recorte e colagem 

 Desenho e pintura 

 Ida semanal ao laboratório de informática 

 Ficha de leitura 

 Conhecimento sobre diversos autores: Monteiro Lobato, Cora Coralina, Ruth Rocha, 

Eleanor Porter, etc. 

 

AVALIAÇÃO: a avaliação será através da observação e registro das habilidades, interesse e 

participação dos alunos nos trabalhos realizados nas aulas de Literatura. 

 

PRODUTO FINAL: compilar os trabalhos produzidos pelos (as) aluno (as) em um livreto 

digital. 
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ANEXO QUATRO – TEXTO UTILIZADO PELAS PROFESSORAS PALMIRA E AUTA   

 

VIOLENCIA CONTRA A MULHER 

 

Existem várias maneiras de se violentar o ser humano: fisicamente, moralmente, 

psicologicamente. Mas por que a mulher é vítima constante desses tipos d3e violência? Em 

primeiro lugar porque muitos homens vêem na força física e na força econômica maneiras de 

submeter a mulher a constrangimentos, humilhações, coações. Mas também porque, 

historicamente, a mulher foi ensinada a ser doce, passiva, não reagir, submeter-se. Isso pode 

impedi-la de buscar seus direitos garantidos em leis, tratados e convenções internacionais. 

 

1. Violência física e emocional 

 

A violência física e emocional ocorre quando o marido, o parceiro ou um terceiro: 

 Agride a mulher ou seus filos com tapas, socos, pontapés ou com objetos que 

comprometem a sua integridade física ou prejudicam sua saúde; 

 Ameaça, verbalmente, mata-la; 

 Deixa a mulher sem assistência quando está grávida ou doente; 

 Impede que a mulher trabalhe, tenha amigos ou até mesmo que saia de casa; 

 Xinga ou ofende a mulher e/ou sua família; 

 Acusa a mulher de ter amantes; 

 Não respeita seu trabalho e a critica como mãe e como mulher; 

 Fala mal do seu corpo, critica seu desenvolvimento sexual, conta as relações sexuais 

dele com outras mulheres só para ofende-la; 

 Esconde ou destrói seus documentos pessoais, quebra moveis, revira casa, rouba ou 

joga suas roupas e mata animais de estimação. 

 

2.Violência sexual 

A violência sexual ocorre quando não há consenso entre as partes ou quando o marido, o 

parceiro ou um terceiro: 

 Obriga a mulher a ter relações sexuais quando ela não quer ou está doente, colocando 

sua saúde em risco; 

 Força a mulher a praticar atos sexuais  que não lhe agradam; 
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 Obriga a mulher a ter relações sexuais com outras pessoas. 

 

3 Violência social 

A violência social é a mais sutil de todas e ocorre quando alguém: 

 Paga à mulher um salário menor, mesmo que ela, realize serviço idêntico ao de outra 

pessoa do sexo masculino; 

 Exige atestado de laqueadura ou exame de gravidez; 

 Proíbe a mulher de amamentar seu filho; 

 Assedia a mulher sexualmente no trabalho, na escola ou em outros ambientes; 

 Não a promove no emprego por ser mulher; 

 Discrimina a mulher por causa da idade, por apresentar alguma deficiência física, 

mental ou por ser soropositivo do vírus HIV, etc. 

 

 

 

 

 


