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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como principal objetivo conhecer os projetos de Estudo do Meio, 

significativos do ponto de vista do ensino e aprendizagem, desenvolvidos nas escolas públicas 

municipais de Ensino Fundamental (5ª a 8ª série) de Santana de Parnaíba. Analisamos, no contexto da 

realidade escolar pública, as possibilidades de práticas que tenham resultados positivos na formação 

dos educandos.  

Os principais documentos da pesquisa são os questionários e as entrevistas com professoras e 

supervisoras. Os questionários foram aplicados com os professores de todas as disciplinas e, a partir da 

análise das informações, identificamos, entre outros trabalhos, dois projetos de Estudo do Meio sobre a 

terceira idade, realizados por duas professoras em escolas diferentes, que foram escolhidos como 

estudo de caso. As entrevistas com essas professoras permitiram conhecer o desenvolvimento dos 

projetos, as condições que favoreceram as realizações e os resultados obtidos. 

Discutimos como o modelo cartesiano de conhecimento influenciou ideologicamente a 

sociedade industrial, inclusive no que se refere à instituição escolar e, ainda, a importância do 

pensamento dialético nas práticas educativas. Abordamos também questões relacionadas às práticas de 

ensino vinculadas aos aspectos da estrutura escolar e da formação contínua dos educadores. 

Discutimos a importância do Projeto Político Pedagógico e do currículo em construção vivenciado no 

cotidiano escolar.  

Com base na análise dos dois projetos de Estudo do Meio, buscamos conhecer ações 

pedagógicas voltadas para uma aprendizagem significativa em escolas públicas. Analisamos o Estudo 

do Meio como uma alternativa de método, que leva em conta as subjetividades dos educandos, que 

tem como princípio o trabalho coletivo, a integração das disciplinas e uma aprendizagem crítica. Por 

fim, concluímos que determinadas práticas pedagógicas podem revigorar o cotidiano do espaço 

escolar, no caminho da compreensão da realidade em sua complexidade, na formação da cidadania e 

na função social da escola. 

 

Palavras chaves: Estudo do Meio, interdisciplinaridade, projeto de ensino, aprendizagem significativa, 

formação continuada dos professores, Santana de Parnaíba 
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ABSTRACT 

 This survey targets at getting to know the projects Environment Study, meaningful from the 

teaching and learning points of view, as deployed in Santana de Parnaiba public schools of 

Fundamental Education (5th to 8th degree). We analyzed the practical possibilities within public 

education’s contextual reality giving a positive return to students’ formation. 

 Quizzes and interviews with teachers and supervisors form the survey’s main documents. The 

quizzes were presented to teachers of all branches of knowledge and after the analysis we identified 

and choose as study cases –from among other projects– two Environment Studies done by two lady 

teachers. The interviews with the two teachers gave us the opportunity to know about the project 

development, conditions favoring realizations and the results thus attained. 

 We discussed how the Cartesian model of knowledge had influence over the industrial society, 

including what relates to the school institution and also the importance of dialectic thinking on 

educational practices. We also approached issues relating to teaching practices and linked to aspects of 

the schooling structure and continuous training of educators. We discussed about the importance of a 

Pedagogic Political Project and the curriculum vitae daily developed in schools. 

 After the analysis of all information collected from the Environment Studies of both projects, we 

tried to know the types of pedagogic actions that might be focused on a meaningful learning at public 

schools. We analyzed the Environment Study as an alternative approach method, taking into 

consideration that as a principle all of the students’ subjectivities carry a collective work, an 

integration of disciplines and a critical learning. Finally, we came to the conclusion that certain 

pedagogical practices may daily strengthen the school space towards an understanding of reality in all 

its complexity and may also strengthen the formation of citizenship and the school’s social function. 

Keywords: Environment Study; interdisciplinary action; teaching project; continuous training of 

teachers; meaningful learning; Santana de Parnaíba.     
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MEMORIAL 

“A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o 

mistério. É esta a emoção que está na raiz de toda a 

ciência e arte. O homem que desconhece esse encanto, 

incapaz de sentir admiração e estupefação, esse já está, 

por assim dizer, morto, e tem os olhos extintos.”  

                                                      (Albert Einstein) 

 

Na trajetória da vida, tantas são as experiências vivenciadas, que podem nos levar às 

proposições e definições de metas. No caminho que percorri, alguns acontecimentos foram 

significativos e, ao rememorá-los, tentarei elucidar quando e como foram despertados o 

desejo, o entusiasmo e a decisão desta pesquisa.  

Cursei o antigo ginásio público estadual, no período de 1969 a 1972, no bairro da 

Lapa, onde nasci. Apesar das críticas que se fazia ao ensino, na época, foi possível 

desenvolver laços de amizade que perduram até hoje e guardar recordações de alguns bons 

professores. Recordo-me, por exemplo, da professora de Português Dona Marina que, com 

seu jeito criativo, carinhoso, dedicado e atencioso de ser, despertava meu interesse em 

conhecer, estudar e que, por isto, deixou influências positivas na formação dos meus ideais. 

Enfim, poderia citar tantas lembranças que os professores e professoras deixaram marcadas, 

mais ou menos positivas, de acordo com suas condutas, vivências e sentimentos gerados. 

Com a idéia de me preparar para enfrentar um vestibular, mudei, em 1973, no Ensino 

Médio, para um colégio que tinha como objetivo explícito a preparação para o vestibular. De 

fato, nesta escola se ensinava uma quantidade enorme de conteúdos, a maioria, 

descontextualizada e não existia a intenção de se criar algum vínculo entre professores e 

alunos. As dificuldades e o potencial individual dos alunos eram verificados, apenas, através 

de provas classificatórias. Havia um sentimento de solidão, em relação às atividades de 

aprendizagens, ao relacionamento com os professores; sentia-me mais um número na escola 

onde me preparava, apenas para os futuros exames de acesso à universidade.  

Até que chegou a época do vestibular e, movida pelo desejo de estudar o mundo na 

perspectiva de melhor compreender a sociedade em suas relações e a construção humana do 

espaço, resolvi cursar a Geografia. Durante o período escolar universitário, existia uma 
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inquietação em lutar por questões do ensino escolar e pelas desigualdades sociais existentes 

no mundo e, neste sentido, participava da diretoria do centro acadêmico e dos movimentos 

estudantis. 

No terceiro ano, comecei a lecionar como professora contratada em uma escola 

estadual, onde procurei fazer um trabalho diferenciado, voltado para a criatividade e que 

motivasse os educandos, mesmo considerando as limitações estruturais da instituição escolar. 

As vivências escolares até o Ensino Médio que, no início relatei sucintamente, contribuíram 

para uma análise de aspectos que pareciam essenciais no ensino escolar e, assim, procurar 

entender o que, nos processos vividos na escola teve significado para mim como profissional 

e como pessoa. Por exemplo, a importância da contextualização dos conteúdos, a influência 

de um relacionamento próximo e afetivo entre professores e alunos e entre os próprios alunos. 

Pude perceber que, no ginásio, as poucas experiências que relacionavam conceitos e teorias às 

práticas na sala de aula, no laboratório ou em campo, foram as mais atrativas e motivadoras. 

Estas constatações e sentimentos advindos destas experiências se tornaram as sementes que, 

em tempos posteriores, quando iniciei o caminho de professora, puderam germinar, 

constituindo o meu ideal ético e profissional. 

Assim que me formei, em 1980, prestei concurso público estadual e me tornei 

professora de Geografia efetiva durante dez anos e, nos últimos doze anos, trabalho em escola 

particular, no município de Santana de Parnaíba-SP.  

      Na escola particular, utilizo um material didático apostilado que deve ser ensinado em 

tempo determinado, restringindo a escolha dos conteúdos a serem trabalhados. Enfrento as 

“limitações” relacionadas à estrutura curricular e à colaboração dos professores para 

desenvolver novas práticas coletivas. Apesar das dificuldades, durante os sete últimos anos, 

juntamente com outros companheiros de trabalho (professores de Português e, algumas vezes, 

com Informática, Artes e História), pude desenvolver projetos anuais em Santana de Parnaíba, 

Barueri, Carapicuíba, onde trabalhamos visando à integração entre as disciplinas e à 

vinculação de conceitos teóricos com as vivências práticas em atividades extraclasses. Desses 

projetos, que incluíram atividades fora da sala de aula, com observações de campo, derivaram 

inúmeras revistas feitas inteiramente pelos educandos com a orientação das professoras. A 

partir dessas vivências, pudemos observar mudanças de idéias, comportamentos e ações que 

ocorreram na construção de composteiras, elaboração de peças de teatro e oficinas de 
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reciclagem, na mudança da qualidade de alimentos da cantina da escola, em coleta seletiva de 

lixo na escola, em mudanças de mentalidade e em novos conhecimentos e comportamentos. 

Esses projetos foram propostos e desenvolvidos com o esforço das professoras e não por 

iniciativa da direção ou coordenação da escola. 

Nessas experiências com o desenvolvimento de projetos, pudemos perceber o 

envolvimento, a alegria, a criticidade, o prazer, o companheirismo, a aprendizagem, a 

produção dos educandos e a possibilidade de se construir conhecimentos significativos a 

partir da realidade, proporcionando aos educandos uma aprendizagem mais “democrática”. 

No caminho que trilhamos, buscamos conhecer as práticas de ensino que apontam para 

o “novo”, o conhecimento em construção, a ação, aprender a lidar com o imprevisível da vida; 

a possibilidade de tecer relações entre os fenômenos naturais, sociais e pessoais, de 

problematizar e de planejar estratégias conforme as condições reais de cada escola, um 

pensamento crítico, não simplista e reducionista da realidade. Com base nos valores e ética, 

buscamos as condutas mais dialógicas, articular os conhecimentos dos educandos aos 

conhecimentos científicos, incentivar e criar oportunidades para o aluno desenvolver o 

“espírito” de pesquisador.    

Com os estudos e as experiências múltiplas em escolas de Ensino Fundamental de 5ª a 

8ª série e escolas de Ensino Médio, como professora de Geografia, na rede pública e no 

ensino privado, desenvolvi uma maior percepção sobre a problemática educacional, em 

relação ao cotidiano da escola e ao que essa instituição representa para os educandos e para o 

sistema sócio-econômico vigente. Com o objetivo de melhor compreender a problemática 

educacional e aprimorar a práxis, cursei a Faculdade de Pedagogia, o que me levou às 

reflexões mais profundas sobre legislações, teorias e práticas educativas. Todo estudo e 

práticas realizadas suscitaram questões que se tornaram latentes: Como as práticas educativas 

contribuem para uma aprendizagem crítica, voltada para a formação ética dos educandos?  

No processo de repensar constantemente em um ideal educativo humanista, debrucei-

me no aprofundamento de possíveis respostas a essas questões, o que suscitou o propósito de 

desenvolver uma pesquisa orientada e, assim, contribuir para novas reflexões sobre práticas 

educativas, métodos e condições de viabilidades no contexto atual escolar. Optei por 

pesquisar, em específico, projetos de Estudo do Meio, porque pude obter alguns resultados 
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significativos com este método de ensino, ao longo da minha caminhada profissional de 

professora. 
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INTRODUÇÃO 

 

Constatei, ao longo das experiências no ensino, que sintomas da propagada “crise da 

educação”, como “desinteresse”, indisciplina, “apatia” de educandos que vão refletir no 

processo de escolaridade têm, em geral, raízes relacionadas à estrutura de poder institucional 

da escola (burocratização do cotidiano escolar, projeto pedagógico desvinculado da realidade 

dos educandos), à formação fragmentária do educador e não centrada na realidade da escola, 

às decorrentes relações desenvolvidas entre os educadores nas escolas, seus objetivos e 

métodos de trabalho, ao relacionamento entre educadores e educandos e entre os próprios 

educandos, à formação continuada dos professores não centrada na escola, ao excesso de 

alunos nas salas de aulas e ao excesso de aulas dos professores. A sociedade capitalista, 

cindida em categorias sociais, esconde os mecanismos que produzem a exclusão, a alienação e 

a desigualdade. Desta maneira, o sistema escolar brasileiro reflete um domínio sócio-cultural, 

pautado fundamentalmente na instrução, que deixa em segundo plano a formação da 

cidadania dos educandos. 

Neste contexto, verifica-se que nas escolas, apesar da retórica da “inclusão social” 

ressaltada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), na realidade 

predomina a padronização do conhecimento e a não contextualização dos ensinamentos, o que 

contribuiu para as mais variadas formas de “exclusões” humanas. Dessa maneira, a educação 

escolar pouco contribui para que os educandos se conscientizem das problemáticas e das 

contradições apresentadas no mundo. De forma geral, cobra-se um padrão de conduta para 

que os professores desenvolvam em sua disciplina conteúdos específicos em tempos 

determinados, simplificadores da realidade e, assim, o pensamento e o objeto do 

conhecimento baseiam-se em conteúdos descontextualizados, na maioria das vezes, distantes 

do cotidiano, dos interesses e expectativas dos estudantes. 

Esta pesquisa é fruto da reflexão sobre o contexto da realidade escolar pública, 

antevendo-se a potencialidade da utilização de práticas voltadas para uma aprendizagem mais 

significativa1. Indagaremos: Sobre essas práticas, como se apresentam as escolas municipais 

 
 
1 Zabala explica que a aprendizagem significativa ocorre quando há um processo em que os alunos se encontram 
frente aos conteúdos para aprender e possam atualizar seus esquemas de conhecimento, compará-los com que é 
novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las a seus esquemas e comprovar que o resultado tem certa 
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de Santana de Parnaíba? São possíveis novos métodos voltados para a integração de 

disciplinas que buscam conhecer a realidade? Quais alternativas pedagógicas de projetos 

incentivam o aluno à pesquisa? Ocorrem iniciativas que visam à integração de conceitos 

teóricos com a realidade apresentada, através de estudo do meio? Quais os resultados obtidos? 

Em quais escolas municipais de Santana de Parnaíba ocorrem e até que ponto elas dependem 

exclusivamente das iniciativas do(s) professor(es)? 

Escolhemos as escolas municipais de Santana de Parnaíba - SP pela experiência de 

trabalho escolar, obtida ao longo dos últimos anos na escola em que leciono, onde tivemos 

vivências, juntamente com os alunos, através de visitas, entrevistas, estudos sobre os aspectos 

históricos, problemas ambientais, sócio-culturais e econômicos do município. Realizamos 

projetos de Estudo do Meio no município em que pudemos estudar, do ponto de vista 

geográfico e de outras disciplinas (Português, Informática, História, Educação Artística), 

realidades locais, através de estudos que integram trabalhos de campo e em sala de aula. 

Desenvolvemos trabalhos sobre o antigo Lixão, o Aterro Sanitário, a Escola de Arte e Ofício, 

o Centro Histórico, o setor da Fazendinha, o rio Tietê etc. 

 

A área de estudo: Santana de Parnaíba 

O município de Santana de Parnaíba integra a Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e será localizado e caracterizado no contexto das transformações espaciais que 

acompanharam a formação dessa metrópole, o maior centro econômico do país na atualidade.  

Os dados que serão apresentados no presente item terão como referência principal os 

levantamentos feitos pelo Plano Diretor do Município (1998-2004)2, realizado pela Prefeitura 

do Município de Santana de Parnaíba e o objetivo principal será, além de localizar a área de 

 
 
coerência. Afirma (1998, p.37):“Na medida em que podem se estabelecer estas relações, quer dizer, quando a 
distância entre o que se sabe e o que se tem que aprender é adequada, quando o novo conteúdo tem uma estrutura 
que o permite, e quando o aluno tem certa disposição para chegar ao fundo, para relacionar e tirar conclusões, 
sua aprendizagem é  uma aprendizagem significativa que está de acordo com a adoção de um enfoque 
profundo”. 
 
2 O Plano Diretor de Santana de Parnaíba é explicitado como um instrumento importante na busca de um 
desenvolvimento mais equilibrado, buscando soluções para os crescentes problemas de um processo 
descontrolado de urbanização e de rápido crescimento populacional e tem a intenção inequívoca de implantação 
de suas diretrizes e propostas. 



estudo, relacionar o crescimento urbano do município, processo que se desenvolveu em 

conjunto com a metrópole paulista, com a industrialização do país.  

 

Figura I – Ilustração, sem escala, das sub-regiões da RMSP 

 
Fonte: EMTU Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, 2006. 

 

O mapa da figura I apresenta a seguinte subdivisão regional da RMSP: os municípios 

que, juntamente com Santana de Parnaíba, compõem a sub-região Oeste da região 

metropolitana - Osasco, Cotia, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Cotia, Jandira, 

Barueri e Pirapora do Bom Jesus. 

Santana de Parnaíba surgiu em 1580, decorrente do processo de ocupação territorial da 

Coroa portuguesa. Em 1625, passa à categoria de Vila pela localização estratégica, em virtude 

de ser atravessado pelo rio Tietê e da antiga rota indígena de penetração aos sertões de Goiás 

e Mato Grosso, tornando-se um dos importantes pontos de partida das entradas e bandeiras. O 

comércio que se desenvolveu naquele período foi em função desta atividade, fazendo da Vila 

importante pousada, bem como centro de oferta de tropas de burro para transporte de cargas, 

para quem demandasse os sertões. 
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No século XVIII, a Vila passou por um longo período de estagnação, pois o terreno 

acidentado do município transformou-se em fator de inibição ao seu desenvolvimento, já que 

era impróprio à implantação e operação das novas modalidades de transporte - carros de boi e 

ferrovias -, introduzidas na ocasião das novas economias agrícolas, respectivamente, a 

açucareira e a cafeeira. Os caminhos que se consolidaram como rotas de transportes do açúcar 

produzido na Província de São Paulo, bem como os trajetos percorridos pelas ferrovias 

implantadas no final do século XIX, não passaram por Santana de Parnaíba. A inauguração da 

represa Edgard de Souza, em 1901, não alterou de modo profundo a situação e, após um 

período inicial de dinamização, no qual registrou-se um certo crescimento populacional e a 

Vila foi elevada à categoria de Cidade em 1906, sobrepôs-se um outro, de retração 

econômica, ficando, de maneira geral, restrita às atividades de subsistência. Foi somente nas 

últimas décadas que o município começou a emergir. 

O novo contexto se insere no processo dinâmico vivido pela Cidade de São Paulo que 

atingiu exuberância nos anos 1950 e que foi ficando imersa num processo de implosão- 

explosão para as periferias. Formou-se uma enorme extensão de urbanização contínua e os 

moradores, já metropolitanos, viveram novas experiências de espaço e de tempo.  

 
A incorporação de novas frentes de expansão do espaço urbano em decorrência da 

concentração industrial e da conseqüente formação e diversificação dos mercados de bens, de 

produtos e de trabalho, além de tornar muito denso o espaço urbano, discriminavam 

modalidades de uso, segundo as determinações do valor econômico da terra, à medida que o 

urbano se configurava como quadro da vida. As demandas crescentes de áreas de uso público 

(a infra-estrutura material do urbano) e de uso privado (conjuntos residenciais, condomínios, 

verticais, cortiços, favelas) implicavam, sempre, em novos conteúdos da urbanização, à medida 

que se configurava a metrópole. Foram, sobretudo, o Estado e os empreendedores privados os 

agentes interessados nesse processo (SEABRA, 2004, p.271).  

 

Analisamos que o suposto caos da metrópole foi sendo constituído no confronto de 

interesses segundo a lógica dos atores urbanos. As chamadas periferias de São Paulo são 

construídas de forma caótica aparentemente para o observador, no entanto, esse caos, segundo 

PONTUSCHKA (2004), apresenta uma lógica direcionada pelo capital, por meio de 

loteamentos irregulares e clandestinos, frutos da especulação imobiliária e das ocupações 

pelas camadas mais excluídas da sociedade que não usufruem dos bens materiais e sociais da 
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cidade. O número de pobres e segregados, aqueles que não encontravam lugares estruturados 

pela propriedade, cresceu em ritmo acelerado. Porém, integram esse movimento, não só os 

pobres que vão cada vez mais para as periferias do urbano mas, também, os mais ricos que se 

dirigem aos condomínios fechados do entorno de São Paulo. 

Neste processo, a partir de 1970, iniciou-se um acentuado crescimento populacional 

no município de Santana de Parnaíba decorrente da migração intensa, pelos efeitos dinâmicos 

da metropolização ocorrida em São Paulo. Nesta década, ocorreu um incremento na instalação 

de indústrias de transformação no município que teve início, de forma incipiente, com a 

instalação de frigoríficos na região da Fazendinha, devido aos preços baixos das terras, 

energia elétrica, facilidade para obtenção de água, acessibilidade rodoviária propiciada pela 

Estrada Tenente Marques – que se interliga com a Rodovia Anhangüera, no bairro da 

fazendinha, ou pela Estrada dos Romeiros – com ligação através de Barueri, para a Rodovia 

Castelo Branco.  

Houve um contínuo processo de assentamento periférico de populações de baixa 

renda, com a substituição de usos preexistentes e o retalhamento de áreas, o que provocou 

profundas mudanças na paisagem local tradicional, com a implantação ou adensamento de 

bairros de baixo padrão, ocasionando excesso de erosão, deterioração de encostas, 

assoreamento de corpos de água e desmatamento. Santana de Parnaíba passou a desempenhar 

funções também de cidade dormitório, por não absorver a oferta de mão-de-obra que se 

dirigiu não só à Capital, como também às cidades vizinhas, situação que perdura até os dias 

atuais. 

Em 1974 foi lançado Alphaville Empresarial, que é hoje um dinâmico centro de 

negócios e de produção, aglutinando além de sedes administrativas de grandes empresas 

nacionais e multinacionais, galpões, escritórios, etc. Desde o início de implantação do setor 

empresarial, empresários e profissionais, que estavam adquirindo lotes para suas empresas e 

escritórios passaram a representar uma demanda potencial para Alphaville residencial e, 

assim, em 1975, foi lançado o primeiro Residencial.  Atualmente há a ocupação de imensa 

área do município da porção sul e sudeste, às margens do rio Tietê, com a implantação de 

loteamentos de alto padrão: Alphaville, Tamboré e outros em seus arredores. Segundo Seabra 

(2004), em 2004, Alphaville comportava 20 conjuntos residenciais, três centros empresariais e 

várias áreas de comércio e serviços. A população de alta e média alta renda da cidade de São 
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Paulo busca alternativas de moradia mais distantes, em condomínios, visando segurança, 

verde, ar puro, conforto e alternativas economicamente mais interessantes. Seabra analisa o 

processo de surgimento dos condomínios fechados: “Na contrapartida da periferização dos 

pobres urbanos e do esvaziamento dos bairros centrais, os condomínios fechados que 

circundam São Paulo, formam conjuntos de espaços auto segregados, auto-administrados e 

planejados segundo apelos que vêm de diferentes direções, revelando mudanças profundas 

nos modos de vida” (SEABRA, 2004, p.294). 

Especialmente a oeste do município, observa-se a presença de loteamentos de chácaras 

de fim de semana, ao longo das Estradas Ingaí, da capela Velha, ao lado de áreas tipicamente 

rurais, voltados para segmentos do mercado imobiliário de poder aquisitivo médio a alto. 

Possui um centro histórico com características arquitetônicas dos séculos anteriores, tombado 

pelo Condephaat3, que apresenta valor cultural junto ao patrimônio histórico do estado de São 

Paulo. A cidade desempenha também funções de turismo e lazer, notadamente nos fins de 

semana, em que a população flutuante para recreação e peregrinação religiosa é significativa. 

Consideramos que, em alguma medida, pode ser um fator limitante para estas funções 

desempenhadas, o forte odor do rio Tietê decorrente da poluição originada principalmente na 

cidade de São Paulo. 

Neste processo, o crescimento da população acentua-se, tendo praticamente dobrado 

sua população entre 1991 e1996, como pode ser verificado na tabela 1. 

O crescimento demográfico de Santana de Parnaíba acompanhou o crescimento de 

toda a Sub-Região Oeste desde a década de 70, quando esta Sub-Região crescia acima da taxa 

da Metrópole de São Paulo. A Sub-Região Oeste cresceu impulsionada no sentido do eixo da 

Rodovia Castelo Branco, denominada Auto-Estrada do Oeste, cuja construção teve início em 

1963, foi inaugurada em 1968 e que abria um novo caminho para o Mato Grosso do Sul e 

Paraná.  

 
 
3 Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) – Tem como 
finalidade proteger, valorizar, divulgar o patrimônio cultural no Estado de São Paulo. Estas atribuições foram 
confirmadas em 1989 pela Constituição do estado de São Paulo. 
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Tabela 1 -  Evolução da população residente do Vetor Oeste 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE: 1960-70-80-91-96 - VETOR OESTE 
População Residente TGCA ( % ) 

MUNICÍPIOS 
1960 1970 1980 1991 1996 1970/60 1980/70 1991/80 1996/91

RMSP 4.791.245 8.139.730 12.588.725 15.444.941 16.603.233 5,44 4,46 1,88 1,46
Oeste 183.461 455.845 903.016 1.322.399 1.562.829 9,53 7,07 3,53 3,40
Barueri 16.671 37.808 75.336 130.799 178.171 8,53 7,14 5,14 6,38
Carapicuíba 17.590 54.873 185.816 283.661 328.688 12,05 12,97 3,92 2,99
Cotia 13.031 25.842 53.175 107.453 127.315 7,09 7,48 6,60 3,45
Itapevi 10.182 27.569 53.441 107.976 134.004 10,47 6,84 6,60 4,41
Jandira 2.047 12.499 36.043 62.697 75.587 19,83 11,17 5,16 3,81
Osasco 114.828 283.073 474.543 568.225 623.883 9,44 5,30 1,65 1,89
Pirapora do Bom Jesus 2.490 3.709 4.804 7.956 10.548 4,07 2,62 4,69 5,80
Santana de Parnaiba 5.244 5.390 10.081 37.762 57.705 0,27 6,46 12,76 8,85
Vargem Grande 
Paulista 1.378 5.082 9.777 15.870 26.925 13,94 6,76 4,50 11,15

Fonte: Plano Diretor de Santana de Parnaíba, 1997 

 

Tabela 2 – Chefes de família por classe de renda no município de Santana de Parnaíba 

CHEFES DE FAMÍLIA POR CLASSE DE RENDA ( SALÁRIOS MÍNIMOS ) – 1991 
Setores 

Classe de Renda 
Centro P.Santana Fazendinha Cururuquara Colicas Alphaville Total % 

Até ½ 31 41 39 0 8 0 119        1,40 
De + ½ até 1 68 85 53 1 64 0 271        3,20 
De 1 até 2 595 492 42 23 350 1 1863      22,20 
De 2 até 3 421 475 344 11 430 4 1685      21,10 
De 3 até 5 345 394 229 5 385 25 1383      16,50 
De 5 até 10 325 202 84 4 19 243 877      10,40 
De 10 até 15 97 23 10 1 58 62 251          3,0 
De 15 até 20 35 5 2 1 12 94 149      108,0 
De + de 20 55 13 4 2 79 1023 1176        14,0 

Sub-total 
1972 1730 1167 48 1405 1452 7774  0,0 

Sem rendimento 111 94 160 1 120 63 549          6,5 
Sem declaração 11 17 10 1 13 25 77        0,90 
TOTAIS 2094 1841 1337 50 1538 1540 8400      100,0 
Média em SM 4.6 3.4 2.9 5.7 4.5 20.6 7 0,0 

Fonte: Plano Diretor de Santana de Parnaíba,1991  

 

Os dados são indicadores da pobreza existente no município de Santana de Parnaíba4 

que demonstram as discrepâncias de renda do setor de Alphaville em relação à média de renda 

                                                 
 
4 As tabelas 1 e 2 constam do Plano Diretor de Santana de Parnaíba (1998-2004), cujo material foi obtido junto à 
prefeitura do município. 



das demais localidades.  A tabela 2, acima, referentes a 1991, mostra que a média de renda do 

município era de 7,0 SM (salários mínimos), sendo o setor da Fazendinha o de menor média, 

com 2,9 SM, e o de maior média de renda o de Alphaville, com mais de 20,0 SM.  
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Segundo dados do Plano Diretor de Santana de Parnaíba, a partir de 1970, além do 

forte crescimento populacional, as pirâmides etárias de Santana de Parnaíba apresentam 

rejuvenescimento, o que significa forte demanda escolar a ser atendida: a população de baixa 

renda pelas escolas públicas e a população de Alphaville, principalmente, pela rede particular.  

Em 1997, segundo dados do Plano Diretor de Santana de Parnaíba, o município 

contava com 22 escolas públicas de Ensino Fundamental  que foram municipalizadas5 a partir 

de 1998. Em 2006, segundo dados da Secretaria Municipal da Educação, o município contava 

com 39 escolas de Ensino Fundamental. Desta forma, no período de 1997 a 2006, houve um 

aumento de 77% do número de escolas, significando necessidades de reestruturações. A 

escola pública na periferia representa uma das poucas instituições democráticas: “Algumas 

escolas sentem a necessidade de vincular-se cada vez mais aos problemas das comunidades, 

pois são questões que afetam as atividades escolares. Há escolas que oferecem às crianças 

conhecimentos alheios desvinculados da vida dos estudantes, sem integração com as 

comunidades” (PONTUSCHKA, 2004, p.373).  

Neste universo de possibilidades há muito a ser conhecido sobre a realidade escolar 

pública brasileira. Considerando a problemática social, a demanda e o aumento do número de 

escolas e, ainda, o trabalho escolar que, como professora, realizei neste município, nasceu a 

idéia de pesquisar a realidade da educação nas escolas públicas, no Ensino Fundamental de 5ª 

a 8ª série e, em especial, se os professores desenvolvem em seus currículos projetos 

interdisciplinares de ensino, a exemplo do Estudo do Meio. 

 

Procedimentos metodológicos 

As principais fontes primárias dessa pesquisa são as narrativas das professoras que 

trabalham nas escolas públicas do município, de 5ª a 8ª série, que poderão nos dar referências 

de como um currículo voltado, basicamente, para um ensino parcelar, pode romper com certas 

barreiras “cristalizadas” no cotidiano escolar e realizar práticas que desenvolvam 

aprendizagens “significativas”. Nesse sentido, buscaremos conhecer os trabalhos 

 
 
5 A municipalização ocorreu a partir de um processo gradual que teve início em 1998, com 6 escolas estaduais. 
No início, as escolas eram compartilhadas, ou seja, algumas tinham a Educação Infantil municipalizada e o 
Ensino Fundamental ou Médio estaduais. No ano de 2002, todas as escolas públicas de educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio do município de Santana de Parnaíba foram municipalizadas. 
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desenvolvidos com projetos de Estudo do Meio. As entrevistas com as supervisoras e 

professoras trazem alguns aspectos reais do cotidiano da escola que nos ajudam a entender e 

relacionar conhecimentos teóricos de nossa pesquisa. 

A memória oral será um instrumento precioso para a constituição da crônica do 

cotidiano. “A memória oral, longe da unilateralidade para a qual tende certas instituições, faz 

intervir pontos de vista contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua 

maior riqueza. Ela não pode atingir uma teoria da história nem pretender tal fato: ela ilustra o 

que chamamos hoje a História das Mentalidades, a História das Sensibilidades” (BOSI, 2003, 

p.15). 

A aplicação dos questionários e as entrevistas realizadas permitem conhecer a 

memória da escola e suas práticas, possibilitando correlações teóricas e vincular a pesquisa à 

realidade escolar analisada. A idéia de uma possível reconstituição histórica dos trabalhos 

desenvolvidos com projetos, através dos relatos, leva em consideração as subjetividades 

envolvidas, mas busca recuperar proposições, vivências e resultados significativos. “Quando 

se trata da história recente, feliz o pesquisador que se pode amparar em testemunhos vivos e 

reconstituir comportamentos e sensibilidades de uma época! O que se dá se o pesquisador for 

atento às tensões implícitas, aos subentendidos, ao que foi só sugerido e encoberto pelo 

medo[...]” (BOSI, 2003, p.16).  

Salientamos que, apesar de toda a riqueza de conteúdo que as entrevistas possam 

conter, é preciso cuidado ao analisá-las, pois elas podem ter seus desvios, seus preconceitos, 

mas que fazem parte da visão de mundo dos sujeitos e, portanto, são expressões e impressões 

de uma vivência. Pode-se perceber uma rede de dados que permite a aproximação com a 

realidade. As muitas testemunhas orais são dominadas por um processo de estereotipia e se 

dobram à memória institucional. “A narrativa é via privilegiada para chegar até o ponto de 

articulação da história com a vida cotidiana. Colhe pontos de vista diversos, às vezes opostos, 

é uma recomposição constante de dados” (BOSI, 2003, p.19). 

Com esta noção da necessidade de uma interpretação sutil e rigorosa, procuramos 

desenvolver a pesquisa empírica, considerando as limitações decorrentes dos aspectos 

subjetivos, mas sem perder a objetividade do propósito e da análise. 

Em um primeiro momento, tivemos contato com a secretária da Educação do 

município que acolheu a idéia da pesquisa com muito interesse e se dispôs a colaborar com o 
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procedimento de investigação, início imprescindível para estabelecimento de relação entre 

fatos e fenômenos. 

projeto, abrindo as portas para a participação de outros educadores da rede municipal, 

supervisoras, orientadoras e professoras que se dispusessem. 

Foram aplicados questionários para os 410 professores das 39 escolas públicas de 

Santana de Parnaíba de 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental, com o objetivo de termos um 

conhecimento geral sobre a realização de projetos que incluíssem trabalho de campo e que 

indicassem resultados significativos de aprendizagem. Os questionários foram distribuídos 

separados em envelopes para os coordenadores das escolas municipais, em reunião na 

Secretaria da Educação. Semanalmente, é realizada uma reunião com a supervisão6 de ensino, 

em que os coordenadores das escolas apresentam trabalhos realizados com resultados 

positivos. A supervisora ofereceu este espaço de encontro, para que eu me apresentasse e 

pedisse a colaboração para pesquisa científica. Os coordenadores entregaram os questionários 

para os professores e, após duas semanas, retornei à reunião semanal e recebi os questionários 

respondidos.  

Dos 410 questionários enviados aos professores, retornaram preenchidos 216, ou seja, 

52,68 %; dessa forma, pudemos identificar os professores que desenvolveram projetos 

realizados interdisciplinarmente, que incluíram atividades de campo. Em um segundo 

momento, foram realizadas entrevistas com duas supervisoras e com duas professoras que 

foram escolhidas para serem entrevistadas por apresentarem relatos significativos nos 

questionários, relacionados ao objeto da nossa pesquisa. O nosso critério de escolha teve 

como base o relato das professoras sobre atividades desenvolvidas, que tiveram o objetivo de 

formar conceitos e relacioná-los a determinadas “realidades locais”, envolvendo várias 

disciplinas e que, entre as atividades mencionadas, incluíam trabalhos de campo. A 

observação é a atitude que caracteriza o trabalho de campo, ou seja, a observação como 

                                                 
 
6 Os nomes das supervisoras mencionados na pesquisa não são os verdadeiros, para a preservação da identidade. 
A supervisora Tania explicou a função daquele que ocupa o cargo de supervisor e coordenador nas escolas: “O 
supervisor é a ponte que existe entre a escola e a Secretaria da Educação. É o atendimento pedagógico, 
acompanhamento dos projetos, um trabalho integrado com a direção, coordenação e professores da escola. O 
trabalho é desenvolvido geralmente em dupla e, no momento, há 9 supervisores que se organizam para atender às 
escolas. O Coordenador faz o acompanhamento pedagógico juntamente com o diretor e supervisor. Participa dos 
HTPC (Hora de Trabalho pedagógico Coletivo) junto com os professores, visita as classes, acompanha o 
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rsos de formação, relacionamentos, material e currículo escolares.

                                                                                                                                                        

As professoras foram indagadas sobre: os projetos pedagógicos que desenvolveram e 

seus resultados, cu

 
 
desempenho, as condutas e recuperações dos alunos junto com os professores. Dialoga com professores e alunos 
constantemente.” 



Capítulo 1. A BASE DO PENSAMENTO ORIENTADOR DAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

 

Neste capítulo, discutiremos como o pensar capitalista reflete nos processos 

educativos de nossa época, baseada ainda no pensamento “positivista”. Refletiremos sobre 

como a instituição escolar estruturada e organizada de forma fragmentada, com bases 

disciplinares rígidas pode sofrer mudanças que possibilitem a superação do pensamento 

reducionista da realidade e, assim, aflorar o pensamento filosófico dialético nos processos de 

ensino e aprendizagem. Esta reflexão é fundamental no campo educativo, considerando que 

nenhum pensamento ou ação pode ser completamente neutro.  

Nem mesmo as matemáticas! Elas não são neutras quando estão a serviço, quando entram na 

prática social, quando se prestam a uma pedagogia que se dirige a determinadas  pessoas e não 

a outras, etc. Todo pensamento tem um conteúdo, um objeto. Existe alguma proposição que 

não implique responsabilidade? Não existe. Quem pensa inocentemente? Ninguém 

(LEFEBVRE, 1969, p.30). 

 

1.1. O pensamento reducionista 

“O conhecimento sempre envolve a participação 

plena de todo o ser do indivíduo.” 

(Fritjof Capra) 

 

Para avaliarmos o mundo contemporâneo, tomaremos a industrialização, ocorrida a 

partir do século XVIII, como ponto de partida em relação às transformações ocorridas na 

sociedade capitalista e seus reflexos na educação escolar. É importante, como educadores, 

pensarmos algumas questões: Qual tem sido a base do pensamento na educação brasileira? De 

modo geral, como é o cotidiano dos educadores e educandos nas escolas públicas nos dias de 

hoje?  

O “modelo cartesiano” de conhecimento do século XVII, herança teórica do 

pensamento de René Descartes, estabelece, a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, 

um paradigma para a ciência e as mais diversas áreas do conhecimento e da vida humana. 
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Descartes estruturou o conhecimento em um método, à imagem e à semelhança da 

Matemática, com o intuito de entender o universo e a natureza mecanicamente, regidos por 

leis imutáveis, naturais, necessárias e eternas. A natureza e o ser humano começaram a ser 

analisados em pequenas partes, com o pressuposto de que, entendendo-se as partes, se 

entenderia o todo. Desse pensamento nasceu, por exemplo, uma divisão disciplinar da 

natureza, a estruturação das diversas disciplinas que passaram a estudar cientificamente e, de 

forma organizada, as diferentes classes de fenômenos do universo, da matéria, da vida 

humana e dos seres vivos.  

 
Essa divisão (separação da teoria e da prática, da alma e do corpo, do pensamento e do objeto) 

teve aspectos positivos: permitiu o desenvolvimento das técnicas especializadas e, entre outros, 

o progresso das ciências (...) Mas essa separação teve igualmente um lado negativo. O 

especialista concentra-se numa ciência ou mesmo, com freqüência, numa parte ínfima de uma 

ciência (...) A atividade analítica e a divisão parcelar do trabalho fragmentam a ciência e a 

própria sociedade numa poeira, numa justaposição informe de resultados (LEFEBVRE, 1969, 

p.77).  

 

O trabalho prático e o intelectual, cada vez mais se distanciam na sociedade industrial 

capitalista, além de haver um aumento na especialização das atividades, o que torna o trabalho 

descontextualizado do todo, da representação social. Podemos dizer, ainda, que há uma 

fragmentação entre lazer, arte e trabalho. A partir da industrialização, o espaço e o tempo 

tendem a tornar-se mercadoria e os objetos perdem seu valor de uso e, também, quase tudo se 

transforma em valor de troca. “Num tal processo intervêm ativamente, voluntariamente, 

classe ou frações de classes dirigentes, que possuem o capital (os meios de produção) e que 

geram não apenas o emprego econômico do capital e os investimentos produtivos, como 

também a sociedade inteira, com o emprego de uma parte das riquezas produtivas na cultura, 

na arte, no conhecimento, na ideologia.” (LEFEBVRE, 2001, p.14) 

O homem, ao distanciar-se da natureza, filosófica e cotidianamente, torna o tempo 

uma mercadoria, a ponto de ouvirmos popularmente a frase “Tempo é dinheiro”. Os ciclos 

naturais das plantações e alimentos produzidos, as estações do ano, as lunações, as estrelas, 

enfim o ritmo natural deixa de ser fruído e vivenciado essencialmente e, assim como vemos, 
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em função de interesses particulares e econômicos, certos ambientes naturais sendo poluídos e 

degradados.  

Nesse panorama apresentado, de uma crescente “funcionalização da existência”, 

questionamos: Como tem sido a educação relacionada aos valores humanos? O que representa 

a escola nesse contexto? A escola pode ter uma função que vai além da reprodução de 

conhecimento? 

O ser humano necessita, não apenas de produtos e bens de consumo, mas também de 

atividades criadoras, de natureza artística, simbólica, lúdica. Assim, indagamos: as escolas 

estão indo ao encontro dessas necessidades humanas? No caminho da filosofia, 

encontraríamos algumas indicações para as causas dos problemas de ensino e aprendizagem 

nas escolas? 

 

1.2. O pensamento filosófico sob a lógica dialética 

“Há uma perspectivação filosófica que atravessa 

todo trabalho científico.” 

(Antonio Severino) 

 

 O pesquisador, para contribuir com o conhecimento científico, pode se debater com 

questões fundamentais que dizem respeito à relação do sujeito com o objeto, questões 

somente abordáveis mediante um enfoque filosófico. Da mesma forma, para construirmos o 

processo da Educação, com toda sua profundidade, amplitude, comprometidos com uma 

intencionalidade científico-educacional, em busca de novos conhecimentos e descobertas, 

reconhecemos a necessidade dos recursos da filosofia, para a formulação de uma teoria crítica 

em relação aos discursos mediadores da ciência. 

 No sentido filosófico temos o desafio de pensar sobre uma educação escolar orientada 

para fins humanos, como educadores preocupados com o destino da humanidade, antecedendo 

qualquer prática escolar a ser desenvolvida. Assim, estaremos questionando: Qual é a função 

da escola na formação da cidadania dos educandos? Qual é a importância da escola na 

formação dos educandos no sentido humano? Qual a importância dos educadores pensarem 

filosoficamente? 
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“Filosofar é interrogar sobre os fins que perseguimos, sobre o valor dos 

conhecimentos que podem nos esclarecer e sobre as condições mesmas de nossa ação” 

(JAPIASSU, 1997, p.31). Definir a razão de ser da atividade reflexiva é tentar compreender o 

que se encontra em jogo na conduta da existência. De modo explícito ou não, o poder do juízo 

sempre opera na ação. O projeto da ciência que desde o seu nascimento, na modernidade, vem 

se impondo com um conhecimento rigoroso, objetivo, racional e verdadeiro não tem levado 

em conta os valores, nem está preocupado com os fins da sociedade e com o sentido da vida 

humana. O mundo contemporâneo, marcadamente dominado pelo pensamento 

tecnocientífico, tem levado os homens a exteriorizarem comportamentos que não expressam 

pensamentos propriamente reflexivos voltados para a construção social. Segundo JAPIASSU 

(1997), as ciências humanas e sociais se sentem hoje completamente desamparadas e 

incapazes de conferir um sentido às nossas exigências individuais e coletivas. Considerando 

este contexto, analisaremos alguns aspectos que são reflexos desse pensamento, nos processos 

de ensino e aprendizagem nas escolas. 

O desafio da filosofia é revelar o sentido das ações humanas, ao questionar todo 

pensamento, conhecimento, atitude, objetivo. Assim, qualquer que seja o material de sua 

reflexão, a filosofia tenta apreendê-lo e analisá-lo na perspectiva de seu todo, sem pretender 

tudo conhecer ou explicar, mas é nesta perspectiva que a reflexão tenta ganhar sentido. O 

conhecimento está constantemente sendo ampliado em direção ao conhecimento total, ao 

absoluto, portanto, uma verdade é sempre relativa. 

 Nesse enfoque da lógica dialética, consideramos que a incerteza e a imprevisibilidade 

são condições definidoras dos assuntos humanos e o são, portanto, da educação. A ação 

educativa adquire, assim, a condição de ser aberta e imprevisível. O método dialético 

considera as contradições sempre presentes e inerentes ao pensamento humano, fornecendo a 

possibilidade de perceber não apenas os múltiplos aspectos, mas também as suas 

contradições. 

Sobre o pensamento e as ações humanas SACRISTÁN (1999) explica que agimos 

racionalmente na medida em que são realizadas as ações que se acreditam mais idôneas, de 

acordo com a informação disponível e a partir de uma determinada avaliação dos fatos. A 

situação envolve consideração do contexto (o homem é ele a sua circunstância), ainda que não 

seja submissão, pois, com a ação, as circunstâncias podem ser mudadas. 
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A filosofia pode nos impedir de aceitar uma sociedade e um conhecimento sem vida, 

em que dizem que somos livres para fazer tudo, mas onde não há mais nada para se pensar ou 

fazer, pressionados pela urgência do tempo de uma sociedade competitiva e consumista, em 

que a capacidade criativa fica limitada às condições mercadológicas. No diálogo com a 

filosofia, abrem-se possibilidades do reconhecimento das contradições e fragmentações que 

tangem a sociedade.  

 
Um dos principais efeitos do indispensável diálogo da filosofia com as demais ciências e os 

demais saberes, não consiste em abolir algumas de suas ilusões, mas em fazer aparecerem, 

tendo em vista articulá-las e elucidá-las, as coincidências, as contradições, as convergências e 

as interações, sem dúvidas fragmentárias, mas freqüentemente imprevistas, em todo caso, 

instigadoras de desafios filosóficos, quer dizer, sempre fecundos e atuais (JAPIASSU, 1997, 

p.22). 

 

O educador pode enfrentar “de frente” todas essas questões, podendo ser consciente 

das possibilidades de ensino e aprendizagem, decorrentes das diversidades culturais e 

individuais na comunidade escolar e da problemática social. Assim, poderá favorecer o 

processo criativo e o reconhecimento do educando como agente potencial de transformação 

do mundo. 

Algumas questões podem ser vitais para os professores e, na ação, renovar o sentido 

do processo educativo: Quais os diferentes caminhos a serem seguidos, de acordo com a 

realidade escolar que se apresenta? Ainda, nesse sentido, indagaremos: Quais seriam as bases 

para pensarmos as transformações necessárias do ensino e aprendizagem, considerando a 

realidade atual das escolas públicas?  

 

1.3. As brechas para romper com o pensamento reducionista no ensino e 

aprendizagem 

“A humanização é uma vocação ontológica do 

ser humano”. (Paulo Freire) 

 

Há uma crise da humanidade que levanta questões próprias e envolve valores 

humanos. Temos a visão de que a educação deve ter como base a problematização da 
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racionalidade modernizadora, da “economização” e da “coisificação” do mundo. Nesse 

sentido parece intrínseco o repensar das manifestações pessoais como sujeitos ideológicos e a 

avaliação de uma racionalidade na sua complexidade, ou seja, com novas formas de 

identificações e deliberações. O mal-estar atual e a dita crise da Educação se aprofundaram 

em decorrência de fatores sociais, culturais e econômicos e, o que estava latente, aflorou. A 

educação escolar brasileira, de maneira geral, é portadora de uma cultura de violência e de 

dominação, decorrente da história econômica e social do país com carência de valores 

humanistas. PONTUSCHKA (1994) analisa que a trajetória percorrida pelos diferentes ramos 

das ciências vem acompanhando os interesses do capitalismo, em que a fragmentação do 

trabalho, da vida do homem, de sua maneira de pensar o mundo foi concomitante com a 

fragmentação do conhecimento. Desta forma, as disciplinas escolares se estabelecem, 

principalmente, sob influência dessa fragmentação do conhecimento científico.  

Para um possível rompimento com o pensamento reducionista na formação dos 

educadores, visando a uma aprendizagem escolar voltada para a compreensão da 

complexidade da realidade, fica evidente a importância de reflexões sobre atividades 

unificadoras e de métodos de superação dos conhecimentos dispersos; de reunir, racional e 

lucidamente, a prática e a teoria, o objeto e o sujeito, a realidade e o “valor” do homem, o 

conteúdo e a forma do pensamento, a ciência e a filosofia, todos os elementos da cultura. 

Tradicionalmente, os conteúdos foram classificados conforme um critério de pertencimento a 

uma cadeira, disciplina ou matéria. Os conteúdos, apesar de, seguidamente, apresentarem-se 

em classe de modo separado, têm mais potencialidade de uso e de compreensão quanto mais 

relacionados estejam entre si. 

As unidades didáticas foram organizadas conforme determinados critérios por matérias 

ou disciplinas e, desta forma, se baseia a distribuição habitual dos planos de aulas, programas, 

currículo das áreas específicas na formação de professores, cuja lógica coincide com a 

organização clássica do saber acadêmico. 

Freire se refere à educação “bancária” em que funda-se na compreensão dos homens 

como seres vazios a quem o educador encha de conteúdos, em uma consciência 

mecanísticamente compartimentada e analisa que: “Conteúdos que são retalhos da realidade 

desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A 
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palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter e se transforma em 

palavra oca, em verbosidade alienada e alienante” (FREIRE, 1999, p.57).  

A interação entre duas ou mais disciplinas pode ir desde a comunicação de idéias até a 

integração recíproca dos conceitos fundamentais, da teoria do conhecimento e da 

metodologia. Buscamos, nesta pesquisa, encontrar propostas e experiências que rompem, em 

alguma medida, com a organização por unidades centradas numa disciplina, ainda que possam 

ser ocorrências pontuais, onde aparecem temas que tentam estabelecer relações entre 

conteúdos de matérias diversas. Em uma fase mais avançada destes vínculos entre as 

disciplinas, aparecem propostas de organização de conteúdos que, aparentemente, prescindem 

da compartimentação disciplinar, desenvolvendo, inclusive, métodos extremamente 

elaborados em que os critérios de organização dos conteúdos não estão condicionados por sua 

natureza disciplinar.“Nestes sistemas, os conteúdos de aprendizagem e sua organização em 

unidades didáticas só são relevantes em função de sua capacidade para compreender numa 

realidade que sempre se manifesta globalmente” (ZABALA, 1998, p.141). 

Em relação à organização de conteúdos, com uma visão crítica e voltada para a 

complexidade da realidade, pode haver modelos organizativos disciplinares ou métodos 

globalizados que tratam de perspectivas totalmente diferentes, mas estreitamente vinculadas, 

já que nenhum dos casos prescinde das disciplinas. Nos dois casos o enfoque é globalizador 

por reconhecer a complexidade da realidade e ser voltado para uma aprendizagem 

significativa. 

Nos modelos organizativos disciplinares as disciplinas justificam os conteúdos 

próprios de aprendizagem e, portanto, nunca perdem sua identidade como matéria 

diferenciada, apesar de existir em algumas formas de organização que estabelecem relações 

entre duas ou mais disciplinas, quando o enfoque for mais globalizado e voltado para os 

interesses dos educandos. Nos métodos globalizados, as disciplinas, como tais, não são a 

finalidade básica do ensino, ou seja, têm a função de proporcionar os meios ou instrumentos 

que devem favorecer a realização do objeto de estudo proposto.  

ZABALA (1998) afirma que mesmo em um ensino estruturado disciplinarmente, 

podemos desenvolver trabalhos com enfoque globalizador, se tivermos a base em um ensino 

que seja voltado para os questionamentos dos alunos, para a problematização da realidade e 

que considerem os conteúdos específicos. A finalidade é a de potencializar nos educandos as 
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capacidades que lhes permitam responder aos problemas reais em todos os âmbitos de 

desenvolvimento pessoal, sejam sociais ou emocionais. 

O enfoque globalizador faz com que na organização dos conteúdos, seja qual for a 

disciplina em que se trabalhe, se apresentam em uma situação mais ou menos próxima da 

realidade do estudante e em toda a sua complexidade. Com essa visão os processos de ensino 

devem favorecer ao máximo o estabelecimento do maior número possível de relações entre os 

diferentes conteúdos aprendidos; tem base na idéia que somente é possível dar respostas aos 

problemas complexos com um pensamento complexo que lhe permita identificar o alcance de 

cada um dos problemas e possíveis soluções. Com esse enfoque, os conteúdos disciplinares 

são aprendidos de forma rigorosa, mas sempre como meios parciais para relacionar com os 

conteúdos das demais matérias e alcançar uma compreensão profunda e ampla da realidade. 

Os métodos globalizados tentam superar a estrutura parcializada do ensino em 

disciplinas, propondo uma organização dos conteúdos de caráter global. Com um enfoque 

globalizador organizam os conteúdos de aprendizagem a partir de situações, temas ou ações. 

Os alunos mobilizam-se para chegar ao conhecimento de um tema, de uma problemática ou 

para realizar um tipo de construção. Na ação para conhecer ou realizar alguma coisa o 

educando precisa utilizar ou aprender uma série de fatos, conceitos, técnicas, que têm 

correspondência com matérias e disciplinas convencionais. Contudo, o objetivo direto não é o 

de aprender os conteúdos disciplinares, mas o de alcançar o objetivo relacionado ao objeto de 

estudo proposto. 

Nos textos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, há 

considerações de que apesar das disciplinas terem seus conceitos próprios, fazem um sentido 

maior ao serem articuladas entre si e, assim, é afirmado nos Temas Transversais: “A 

interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento 

produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles 

– questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como 

é conhecida, historicamente se constituiu” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO 

DESPORTO, 1998, p.30). 

Pela maneira como é discutida a interdisciplinaridade nos PCN, supõe-se que os 

conteúdos possam ser organizados de maneira integrada, com respeito às disciplinas 

existentes, mas não se apontam caminhos para que ocorra, de fato, a inter-relação. Discute-se, 
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também, um outro conceito, a “transversalidade”. O referido documento afirma que se deva 

trabalhar com os Temas Transversais, pois eles tratam de processos que estão sendo vividos 

pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu 

cotidiano. Além daqueles temas propostos – Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 

Saúde, Orientação Sexual – estes e outros temas podem ser priorizados e contextualizados de 

acordo com as diferentes realidades locais e regionais. Nos PCN, em Temas Transversais 

(1998), afirma-se que a interdisciplinaridade e a transversalidade apontam a complexidade do 

real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios 

aspectos. 

O conceito de transversalidade proposto pelos PCN aponta a possibilidade de se 

trabalhar-se com enfoque globalizador e, inclusive, com métodos globalizados, ou seja, a 

partir de uma problematização, determinando um objeto de estudo e, através do 

desenvolvimento de um projeto, estabelecer atividades de pesquisa, recorrendo-se às 

disciplinas para aprofundar a integração dos conhecimentos. 

 

Considerando os conceitos que visam integrar os conhecimentos, novos métodos e, 

assim, a possibilidade de um ensino voltado para a compreensão da complexidade da 

realidade, questionaremos no decorrer desse trabalho: Em que medida as escolas, em geral, 

com o currículo “disciplinar”, podem desenvolver e estão desenvolvendo práticas a partir de 

reflexões éticas e voltadas para uma aprendizagem significativa? Nessa perspectiva, quais as 

discrepâncias que existem entre aquilo que teoricamente é proposto pelos PCN e as práticas 

desenvolvidas nas escolas municipais de Santana de Parnaíba?  
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Capítulo 2. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, CURRÍCULO E PRÁTICAS 

ESCOLARES 

 

“O educador, pelo menos o ideal que minha imaginação 

constrói, habita um mundo em que a interioridade faz uma 

diferença, em que as pessoas se definem por suas visões, 

paixões, esperanças e horizontes utópicos.” 

(Carlos Rodrigues Brandão) 

 

A partir de uma concepção de currículo escolar em ação e construção contínua, 

discutiremos métodos de ensino que sejam motivadores da aprendizagem e voltados para a 

compreensão crítica da complexidade da realidade.  

 

2.1. O Projeto Político Pedagógico e o Currículo Escolar 

O Projeto Político Pedagógico é o plano de ação na instituição escolar rumo ao futuro, 

que tem a qualidade de explicitar o que existe e comprometer os envolvidos com a elaboração 

de uma proposta educativa. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional7, refere-

se à autonomia da escola no Projeto Político Pedagógico ou na Proposta Política Pedagógica e 

como uma tarefa coletiva, na qual devem colaborar professores, outros profissionais da 

educação e as comunidades escolar e local. Portanto, deve ser construído e vivenciado por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Sendo assim, o Projeto Político 

Pedagógico é fruto de um trabalho coletivo e, ao mesmo tempo, organizador e articulador do 

trabalho pedagógico a ser realizado continuamente, em permanente análise, revisão e 

avaliação. 

 
 
7 Lei nº 9.394/96, em que autonomia escolar e projeto pedagógico aparecem vinculados.  
O Artigo 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 
a incumbência de: I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
O Artigo 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 
O Artigo 14 estabelece que o Projeto Pedagógico é uma tarefa coletiva, com a qual devem colaborar professores, 
outros profissionais da educação e as comunidades escolar e local.  
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É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. 

Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, 

que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às escolas 

de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade (VEIGA, 2006, p.13). 

 

Assim entendido, o Projeto Político Pedagógico é uma reflexão do seu cotidiano e 

requer na continuidade das ações a descentralização, a democratização do processo de tomada 

de decisões e a instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. 

Trata-se de uma etapa crucial para estabelecer conexão entre as idéias, execução, avaliação, 

revisão e correções de rumos. É um trabalho compartilhado, de uma equipe escolar em 

comunhão com a comunidade intra e extra-escolar em um processo contínuo. 

Na LDB (1996), além das referências explícitas sobre a necessidade de que cada 

escola elabore e execute o seu próprio projeto pedagógico, como princípio de toda educação 

nacional, consta a exigência de “pluralismo de idéias”. A autonomia escolar não pode ser 

desvinculada dos pressupostos éticos da tarefa educativa e deve favorecer a convivência 

democrática. Os profissionais da escola, após reflexão coletiva, traçam as características 

gerais da identidade desta escola e, a partir daí, fazem um diagnóstico, um “retrato” de como a 

escola se encontra, permitindo uma análise da organização e a possibilidade de interpretação 

dos dados disponíveis. Realizam um balanço para entender a identidade que a escola 

apresenta naquele momento na sociedade, suas finalidades e os caminhos a trilhar. 

A questão da autonomia escolar e de seu desdobramento em um Projeto Pedagógico, 

segundo AZANHA (2000), é um problema típico da escola pública e com raríssimas exceções 

integra uma rede de escolas e, por isso, está sujeita a interferências de órgãos externos 

responsáveis pela organização, administração e controle da rede escolar.  

Essa tentativa de homogeneização do que é substancialmente heterogêneo tem como 

conseqüência o fato de que as escolas enfraquecem a responsabilidade pelo êxito do próprio 

trabalho. A construção do Projeto Político Pedagógico se vincula à relativa autonomia da 

 
 
O artigo 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas da educação básica que os 
integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as 
normas gerais de direito financeiro público. 
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escola, à capacidade de delinear sua própria identidade, ou seja, ao resgate da escola como 

espaço público, lugar de debate, de diálogo, fundado na reflexão coletiva. 

A partir de um Projeto Político Pedagógico criado, não como uma papelada 

preenchida de exigência burocrática, haverá o desenvolvimento do currículo presente de 

forma múltipla e dinâmica no contexto escolar. Consideramos o currículo como um processo 

complexo em que se constroem e realizam-se mudanças, através da expressão de 

determinadas práticas pedagógicas, como resultado das várias intervenções que nele operam. 

Os processos em que se desenvolvem e ocorrem as transformações dos educandos, refletem o 

valor real do currículo. 

 A elaboração e execução de um projeto pedagógico requer uma equipe escolar 

integrada e qualificada e, nesse sentido, implica na formação inicial e contínua dos 

educadores. A formação continuada é um direito de todos os profissionais que trabalham na 

escola não só pela possibilidade de uma progressão funcional baseada na titulação, mas 

também por favorecer, fundamentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores 

articulado com a escola e seus planos.   
 

A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do Projeto Político 

Pedagógico . Assim compete à escola: 

a) proceder ao levantamento de necessidades de formação continuada dos professores. 

b) elaborar seu programa de formação, contando com a participação e o apoio dos órgãos 

centrais, no sentido de fortalecer seu papel na concepção, na execução e na avaliação do 

referido programa (VEIGA, 2006, p.21). 

 

Uma alternativa para a formação contínua dos educadores poderá ser fecunda, quando 

proporcionada pela instituição escolar, que deve integrar a equipe e a ação dos educadores, 

detectar e aprofundar questões que são próprias da escola. A formação contínua no ambiente 

de trabalho, ou seja, com os educadores da mesma escola, permite estudos e vivências que 

favorecem a análise das necessidades de ensino e aprendizagem da comunidade escolar, de 

acordo com suas problemáticas. 

As práticas escolares se relacionam com os usos, as tradições, as técnicas e as 

perspectivas dominantes em torno da realidade do currículo de um sistema educativo 

determinado em um momento histórico. “A história do currículo oferece também uma pista 
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para analisar as relações complexas entre a escola e a sociedade, porque mostra como escolas 

tanto refletem como refratam definições da sociedade sobre o conhecimento culturalmente 

válido em formas que desafiam os modelos simplistas da teoria da reprodução” (GOODSON, 

1999, p.118).  

A história do currículo nos mostra uma parte fundamental da escolarização, ou seja, os 

processos internos ou a “caixa preta” da escola, em uma combinação múltipla de aspectos. 

Currículo é pensado, escrito e vivido; é uma construção das pessoas, dos grupos que vivem a 

escola. Portanto, o conceito de currículo pode não ser restrito ao que está escrito, mas também 

ao que acontece diariamente em cada escola pelos diversos tipos de pessoas e interesses que 

atuam nesse espaço. 

São, principalmente, os professores que realizam com os alunos o currículo que pode 

ter sido pensado e escrito no Projeto Político Pedagógico e no contexto da instituição escolar 

que tem suas normas de funcionamento. Assim como os alunos, os professores tiveram 

trajetórias singulares (formação acadêmica, valores, concepções de ensino) e produzem uma 

parte do currículo não escrita no trabalho diário com os educandos. É no trabalho cotidiano da 

escola que o professor tem uma larga possibilidade de criar e adequar o que está estabelecido, 

porém com certos limites determinadas pela instituição escolar. Cada indivíduo e grupo são 

únicos e, através das mais diversas interações, vão derivar um currículo “vivo” e único. 

O currículo modela-se dentro de um sistema escolar concreto, “cristalizando-se” em 

um contexto que acaba por lhe dar o significado real.  

 
Juntamente com a experiência, a tradição e os estilos de trabalhar dos professores existe uma 

série de reguladores explícitos das atividades relacionadas com o currículo, como leis e 

regulamentos, a organização escolar, a regulamentação do posto de trabalho, a formação de 

professores, os sistemas de avaliação e o estabelecimento de regras éticas que definem âmbitos 

de prática que se projetam nas ações do ensino: nos conteúdos abordados nas aulas, nos 

métodos, na interação pessoal, nas relações com a cultura externa às escolas e nos processos de 

inovação (SACRISTÁN, 1999, p.93). 

 

O autor considera que essa proposição tem algumas conseqüências importantes: 

primeiro, no sentido de evitar que se responsabilizem excessivamente os professores ao 

explicar o que ocorre em educação e sua participação na qualidade da mesma, pois considera 
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a prática um fruto institucionalizado no qual as ações de agentes são desenvolvidas; segundo, 

ele faz um apelo aos docentes para que se responsabilizem pela intervenção em todos os 

âmbitos que regulam suas práticas profissionais, se é que aspiram a algum grau de controle e 

de autonomia da profissão.  

A atividade dos professores é uma ação que transcorre dentro de uma instituição e, 

desta forma, a sua prática está, em certa medida, condicionada. Não temos a intenção de ter 

um discurso, que difunde a idéia do professor como autônomo, mas como um sujeito que está 

inserido em uma realidade de um local de trabalho, em uma instituição que tem suas normas 

de funcionamento marcadas pela administração, pelo Projeto Pedagógico, pelos órgãos de 

governo ou pela simples tradição que se aceita sem discutir. Assim, possibilidades autônomas 

e competências do professor interagem dialeticamente com as condições da realidade.    

Segundo Sacristán, o professor, de maneira geral, escolhe, no que se refere à interação 

com seus alunos, o tipo de atividade que vai realizar, a seqüência de tarefas, seu espaçamento, 

sua duração, a forma e tempo de realizar a avaliação, materiais, estratégias de ensino, pondera 

conteúdos, fomenta um tipo de habilidade ou outro. “Os professores dispõem de uma margem 

de atuação importante na acomodação do conteúdo, limitada mais diretamente pela sua 

formação e capacidade do que pelos condicionamentos externos.” (SACRISTÁN, 2000, 

p.174) 

O professor, que pensa certo, é aquele que faz certo, ou seja, tem coerência entre o que 

fala e como age.  O pensar certo é dialógico, implica em uma prática docente crítica, envolve 

um movimento dialético entre o fazer e o refletir sobre o que fazer. 

 
A grande tarefa do sujeito que pensa certo não é transferir, depositar,oferecer, doar ao outro, 

tomado como paciente do seu pensar, a inteligibilidade dos fatos dos conceitos. A tarefa 

coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de 

inteligir, desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua 

compreensão do que vem sendo comunicado. Não há intelegibilidade que não seja 

comunicação e intercomunicação que não se funde na dialogicidade (FREIRE, 2002, p.42). 
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Pensar certo requer que o educador respeite e considere os saberes construídos a partir 

da cultura8 e vivência do educando na relação com o ensino dos conteúdos.  

Contudo, a história do sistema educativo condiciona uma tradição e diferentes 

margens de autonomia ao professor, um peso na tomada de decisões muito particular em cada 

caso, que costuma diferir em diferentes contextos escolares. O professor decide em alguma 

medida os conteúdos a serem desenvolvidos e métodos didáticos, de acordo com o contexto 

escolar, normas e estrutura de ensino. Há, por exemplo, entre outros fatores limitantes, escolas 

que determinam apostilas ou livros didáticos, em que seus conteúdos devem ser plenamente e 

nos pormenores desenvolvidos, dificultando atividades extraclasses como o tipo trabalho de 

campo, conhecimentos que fossem além dos propostos e a realização de projetos. 

SACRISTÁN (2000), ao se referir a essa questão, afirma que o professor é inevitavelmente 

mediador, para o bem ou para o mal, num sentido ou no outro; só que se pode lhe atribuir 

politicamente o papel de adaptador ou, de maior medida, de criador.  

Muitos aspectos são necessários para captar o que de fato ocorre na escola e compõe 

um currículo em ação, considerando todos os agentes implicados no processo. Porém, 

independente da teoria e concepção que se tenha de currículo, há possibilidades de 

abordagens, baseadas na dinâmica de cada escola - espaços, documentos, agentes; nos níveis 

da organização institucional - escola, rede de ensino, políticas públicas gerais e nas fontes 

disponíveis - iconografia, documentos oficiais, relatos, produções dos educandos e dos 

educadores. 

Ao considerar o currículo como a “caixa preta” que tem em cada escola e os seus 

resultados de ensino e aprendizagem, tentaremos conhecer alguns aspectos do seu conteúdo 

através de entrevistas com os professores, que puderam resgatar o que foi memorável e 

significativo em sua ação pedagógica, mesmo que a memória reflita a singularidade de cada 

pessoa e esteja, em certa medida, determinada pelo presente. Os relatos poderão expressar os 

resultados positivos, ou não, de experiências em práticas de ensino escolar. 

 

 
 
8 Derivada do latim, a palavra cultura do verbo colo, relaciona-se diretamente com palavras como colono, íncola, 
agrícola, agricultura, culto. Segundo Machado: “Na palavra cultura residem, então, adormecidos, mas vivos, os 
sentidos de cultivar, cultuar, conservar na memória, bem como uma singular mistura de passado, presente e 
futuro” (MACHADO, 2004, p.34). 
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 2.2. Práticas nas escolas públicas 

Para iniciar uma reflexão sobre as práticas dos educadores, partimos do pressuposto 

que o conhecimento é sempre inacabado e que as verdades são relativas. 

  
O relativismo dialético admite a relatividade de nossos conhecimentos, não no sentido de uma 

negação da verdade objetiva, mas no sentido de uma perpétua superação dos limites do nosso 

conhecimento. Nesse sentido, a verdade absoluta seria a totalidade infinita das verdades 

relativas em todos os graus. Essa verdade absoluta, para qual pode tender o pensamento 

humano (e que seria o acabamento do saber, a supressão do desconhecido, a totalidade do 

pensamento coincidindo com a totalidade do universo), é um limite infinitamente longínquo, 

mas do qual nos aproximamos sempre (LEFEBVRE, 1969, p.98). 

 

De acordo com esse pensamento, o professor jamais seria um mero transmissor de um 

conhecimento acabado e “dono da verdade”. Ele pode se basear em verdades objetivas, mas 

sempre no sentido da relatividade e da superação dos limites do conhecimento, orientados por 

sínteses que não se pretendam definitivas. Existem práticas que são mais ou menos coerentes 

com essa visão. O conhecimento e as experiências de cada educando podem ser respeitados e 

valorizados nas vivências escolares e, nesse sentido, o professor pode desenvolver atividades 

dinâmicas e interativas no processo de ensino-aprendizagem, que propiciem relacionamentos 

afetivos favoráveis. 

O educador problematizador reforça a capacidade crítica e a curiosidade, propiciando 

condições para que no processo de aprendizagem, os educandos se transformem em reais 

sujeitos da construção e reconstrução do conhecimento. Para FREIRE (2002), essas condições 

implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Assim, o educador também é 

sujeito do processo e o objeto ensinado é aprendido na sua razão de ser. Educar é respeitar a 

natureza criativa do ser humano, não ser alheio à formação moral e afirma que “o professor 

que pensa certo, deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de 

estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de, intervindo no 

mundo, conhecer o mundo.” 

A tarefa do educador que “pensa certo” é ser dialógico e de criar as possibilidades para 

a inteligibilidade, a criticidade e a recriação do conhecimento pelo educando. Não há pensar 
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certo à margem de princípios éticos, sem a coerência entre o pensamento e as ações, ou seja, 

ser a expressão do que se pensa e diz e ter uma reflexão crítica sobre a prática. 

O professor crítico será um indagador e, portanto, poderá ser um professor 

pesquisador. Sempre há algo para ser conhecido, desvelado. A consciência da inconclusão do 

ser e do mundo é que faz da educação um processo permanente. O aluno pode passar da 

“simples” curiosidade à criticidade, motivado para a pesquisa, para a produção do 

conhecimento. Segundo Freire, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. 

 
 Fala-se hoje com insistência no professor pesquisador. No meu entender o que há de 

pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se 

acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a 

pesquisa. O de que se precisa é que em sua formação permanente, o professor se perceba e se 

assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 2002, p.32). 

 

A melhoria do desempenho profissional do educador passa pela análise da sua própria 

prática e do contraste com outras práticas. A atuação profissional depende e está baseada no 

pensamento prático, mas com capacidade reflexiva. Os efeitos educativos dependem da 

interação complexa de múltiplos fatores que se inter-relacionam nas situações de ensino: tipo 

de atividades e metodologia, aspectos materiais da situação, didática do professor, relações 

sociais, relações afetivas, conteúdos culturais. Zabala considera que uma prática educativa 

escolar deva ser fruto de uma reflexão e analisa que: 

 
Necessitamos de modelos teóricos que contribuam para que a análise da prática seja 

verdadeiramente reflexiva. Determinados referenciais teóricos, entendidos como instrumentos 

de conceituais extraídos do estudo empírico e da determinação ideológica, que permitam 

fundamentar nossa prática; dando pistas acerca dos critérios de análise e acerca da seleção das 

possíveis alternativas de mudança (ZABALA, 1998, p.16). 

  

A ação pedagógica nessa visão de processo e reflexão, que visa ao aprimoramento 

teórico e dos métodos de ensino e aprendizagem, configura um planejamento, uma aplicação e 

uma avaliação (do trabalho como um todo e individualmente dos alunos) constantes por parte 

dos educadores. 
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As denominadas “atividades” constituem as variáveis mais elementares do processo de 

ensino/aprendizagem e que, ao mesmo tempo, possuem em seu conjunto todas as variáveis 

que incidem no processo. Os tipos de atividades e sua maneira de articulação vão caracterizar 

as propostas didáticas voltadas ou não para a realização de uma aprendizagem significativa.  

Assim, o conjunto, a seqüência de atividades e as suas funções vão determinar a pertinência 

ou não na construção do conhecimento dos diferentes conteúdos através da prática educativa. 

O tipo e a ordem em que se propõem as atividades vão identificar um método. Através da 

análise das seqüências das atividades, buscando os elementos que as compõem, dá-se conta de 

que são um conjunto de atividades estruturadas e articuladas, para a obtenção de certos 

objetivos, que têm um princípio e um fim, embora nem sempre  estejam explicitados para os 

educandos. 

Porém, consideramos que a ação educativa é uma experiência processual e que, 

mesmo com a necessária objetividade, não permite conhecer o final desde o começo. Seguem 

acomodações às circunstâncias mutantes, dentro das quais os agentes modificam seus 

objetivos e estratégias prévias. Os fins podem ser pretendidos antes de empreender a ação, 

mas a concretização é reformulada durante o próprio processo. A insegurança e a incerteza 

são, pois, condições definidoras dos assuntos humanos e o são, portanto, da educação.      
 

Condicionamento e continuidade das razões dos sujeitos proporcionam previsibilidade; 

participação pessoal e jogo social geram o reino da criação livre e da imprevisibilidade. 

Portanto, o caráter criador e original deve-se à singularidade dos atores, ao modo peculiar 

como respondem em situações, concatenação da ação e seu caráter social. É a dupla faceta da 

ação: ser do sujeito e estar sujeito à cultura (SACRISTÁN, 1999, p.61).      

 

  Em relação ao desempenho do educador, pode ocorrer a análise da sua prática e do 

contraste com outras práticas, mas diferentemente das “ciências físicas” em que existem, em 

geral, marcos relativamente exatos. Até mesmo a formulação de leis físicas, que obriga a 

separações entre os fenômenos, tem um caráter probabilístico, aproximativo e provisório. Os 

fatos observados tendem a escapar ao isolamento que a ciência os sujeita. Nesse sentido, 

SANTOS (2000) analisa que os objetos têm fronteiras cada vez menos definidas; são 

constituídos por anéis que se entrecruzam em teias complexas com os dos restantes objetos, a 

tal ponto que os objetos em si são menos reais que as relações entre eles. 
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Na Educação, o comportamento humano não pode ser descrito e explicado com base 

nas suas características meramente objetiváveis, porque a um mesmo ato externo podem 

existir sentidos de ações diferentes. São tantas as variáveis a serem analisadas e que 

apresentam aspectos múltiplos e contraditórios. Porém, de acordo com as intenções e 

objetivos a que se propõem os educadores, existem práticas que podem motivar a pesquisa, 

através de atividades que possibilitam que educandos sejam aprendizes e construtores de 

conhecimentos. 

Sem se fixar na classificação tradicional dos conteúdos por disciplina ou matéria, 

podemos considerá-los, segundo a tipologia factual, conceitual, procedimental e atitudinal e, 

com isso, percebemos as semelhantes maneiras de ensinar e aprender, por serem conceitos, 

métodos, fatos, atitudes, técnicas, valores, etc. Esses termos foram criados para ajudar a 

compreender os processos cognitivos e de condutas, tornando sua parcialização metodológica 

em compartimentos para poder analisar o que, de fato, está integrado. Segundo ZABALA 

(1998), podemos dividi-los desta maneira: 

• Conteúdos factuais: podemos entender pelo conhecimento de fatos, 

acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. 

• Conteúdos conceituais: as condições de uma aprendizagem de conceitos ou 

princípios permitem que ela seja a mais significativa possível, através de 

atividades complexas que provocam um verdadeiro processo de elaboração e 

construção pessoal do conceito, a fim de utilizá-lo para a interpretação ou o 

conhecimento de situações, ou para a construção de outras idéias.   

• Conteúdos procedimentais: é um conjunto de ações ordenadas e com um fim, 

ou seja, a realização de um objetivo. Incluem-se as regras, as técnicas, os 

métodos, estratégias, os procedimentos. 

• Conteúdos atitudinais: são conteúdos baseados em valores, atitudes e normas, 

que só podem ser incorporados se forem interiorizados e elaborados para tomar 

posição frente ao que se considera positivo ou negativo, com critérios morais 

que são referenciais para análise. A vinculação afetiva, necessária para que o 

que se compreendeu seja interiorizado e apropriado, implica na necessidade de 

estabelecer relações afetivas, que estão condicionadas pelas necessidades 
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pessoais, o ambiente, o contexto, através da reflexão e identificação com os 

valores que se promovem. 

Nesta perspectiva, um ensino que atenda à diversidade dos alunos, em processos 

autônomos de construção do conhecimento, requer que o educador esteja atento e observe as 

diferentes capacidades e os diferentes tipos de conteúdos, visando a uma formação integral 

dos educandos, ou seja, considerando a importância dos conceitos, princípios, procedimentos 

e atitudes no processo de aprendizagem. Uma ação educativa que se apresenta como 

processual, em que o fim da seqüência é determinado e reelaborado no curso da ação, em que 

as circunstâncias se alteram e, por conseguinte, os objetivos e estratégias prévias. Os “fins”, 

pretendidos no planejamento da ação, terão sua concretização reformulada durante o próprio 

processo para sua obtenção. Abordando este aspecto, Sacristán constata que há uma 

característica contraditória dos fenômenos educativos: são ações de reprodução que levam a 

seu lado a possibilidade de criação, enquanto são guiadas por projetos que dão unidade a 

complexas concatenações de ações, ou por motivos ou fins específicos que guiam uma ação 

concreta. “Definir esse espaço aberto ao possível, não dado pela natureza, nem fechado pelo 

contexto, é a missão mais difícil dos professores, das políticas educativas e das táticas de 

inovação exata.” (SACRISTÁN, 1999, p.61)  

Neste sentido, o meio se apresenta como um conhecimento vivo, pois as observações e 

investigações permitem uma aproximação concreta dos problemas estudados pelas disciplinas 

e com as questões propostas por alunos e professores. O trabalho de campo se caracteriza pela 

intenção investigativa de conhecer um determinado meio, porém deve ser incluído em uma 

seqüência de atividades, como uma etapa de um projeto. 

Uma alternativa de seqüência de atividades, que inclui atividade extraclasse como o 

trabalho de campo, poderá contribuir para que o educando tenha a oportunidade de 

compreender o espaço do qual faz parte ou os espaços mais distantes. Pode estimular o desejo 

do educando conhecer e, é partindo das referências próprias e daquelas que estão sendo 

construídas no processo de apreensão daquela realidade, que se torna possível fazer 

comparações com realidades mais amplas. As observações de campo possibilitam a 

compreensão do entorno - escola, casa, comunidade, trabalho e lazer - do educando, 

identificando o passado sempre presente, situando os problemas significativos. Nessa 

perspectiva, BITTENCOURT (2005) analisa que a história local geralmente se liga à história 
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do cotidiano, ao fazer das pessoas comuns participantes de uma história aparentemente 

desprovida de importância e estabelecer relações entre os grupos sociais de condições 

diversas que participaram do entrecruzamento de histórias, tanto no presente como no 

passado.  

O contato direto e interrogativo com uma realidade do entorno ou mais distante 

permite ao educando perceber o dinamismo existente, o que pode levar à compreensão das 

transformações ambientais e dos conflitos entre os vários segmentos da população, quando 

inserido em uma seqüência de atividades, com os objetivos definidos com precisão pelos 

docentes e discutidos com os educandos, da preparação ao retorno à sala de aula. 

PONTUSCHKA (1994) explica que nos trabalhos de campo, é preciso saber “ver”, “dialogar” 

com o espaço; detectar os problemas existentes em relação à vida de seus moradores; 

estabelecer relações entre os fatos verificados. Nessa perspectiva, o trabalho de campo deverá 

estar inserido em uma seqüência de atividades, que pode ser caracterizada como um projeto.    

As explicações não se limitam à realidade conhecida neste meio, mas como foi dito 

devem ser buscados outros referenciais teórico-práticos de outras realidades para possíveis 

comparações e relações. 

A partir das práticas pedagógicas, que visam ao desenvolvimento de todas as 

capacidades do ser humano para intervir na sociedade, surge a necessidade de uma atuação 

pedagógica que tenha um “enfoque globalizador”. Os conteúdos de aprendizagem são os 

meios para conhecer ou responder às questões suscitadas em uma realidade experiencial dos 

educandos, realidade que sempre é global e complexa. Nestas práticas, os conteúdos de 

aprendizagem se entrecruzam conforme a lógica das matérias e os conteúdos disciplinares não 

são unicamente uma conseqüência da lógica disciplinar, mas o resultado de ter que dar 

respostas às problematizações que surgem de uma situação que o aluno considere relevante. 

Com o “enfoque globalizador” toda unidade de intervenção deve partir de uma situação 

próxima da realidade do aluno, que seja interessante para ele e proponha-lhe questões às quais 

precisa dar resposta. 

Contudo, há muitas variáveis influenciando as práticas educativas como: a formação e 

experiências dos professores, o currículo explícito associado às leis e regulamentos, o excesso 

de trabalho dos professores decorrente do baixo salário, a organização da unidade escolar, 

materiais disponíveis, os sistemas de avaliação, as diferentes culturas e interações afetivas. 
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Esta pesquisa visa reconhecer algumas possibilidades de ações pedagógicas criativas e 

motivadoras de aprendizagem, de acordo com certos contextos escolares, ou seja, às 

condições objetivas e subjetivas que se apresentam. Discutiremos a seguir a possibilidade de 

uma pedagogia baseada em projetos, na qual consideraremos o professor, que junto com seus 

colegas, pensa sobre o que faz e trata de encontrar as melhores soluções; diagnostica os 

problemas e formula hipóteses de trabalho que almeja desenvolver posteriormente; escolhe 

seus materiais; planeja experiências e atividades; relaciona conhecimentos diversos e trabalha 

com os conteúdos diversos. 

 

2.3. A “pedagogia de projetos” 

A idéia de projeto está presente em contextos abrangentes, técnicos, pessoais, dizendo 

respeito às características do ser humano. O futuro existe através dos nossos projetos, da 

construção humana, na abertura para o novo, na representação de uma idéia que vai se 

concretizar, na abertura para o desconhecido, no universo das possibilidades, da imaginação e 

da criação. Não se faz projeto quando só se tem certezas ou quando se está imobilizado por 

dúvidas. Os projetos traduzem a vontade, a iniciativa, a criatividade, os sonhos, ilusões e 

esperanças. Projetos e valores constituem os ingredientes fundamentais da idéia de Educação. 

A educação deve ser motivada pelo que se pode imaginar como possível, mas não 

prescindindo das utopias. Projeto designa tanto aquilo que se propõe realizar, quanto o que 

será feito para atingir, as aprendizagens que ocorrem no processo, relacionadas aos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. 

Machado considera que a Educação Brasileira carece muito mais de valores maiores, 

que deveriam orientar os projetos e as ações educacionais, do que de planejamentos 

excessivamente minuciosos ou de alterações radicais na legislação em vigor e afirma que 

“Alguns exemplos de tais valores, quase sempre consensuais no nível do discurso, mas 

raramente presentes na implementação das ações, são a autonomia das unidades escolares, 

que não pode limitar-se a aspectos financeiros, e a valorização da função docente, que não se 

esgota na questão salarial, mas que não pode esquecê-la!” (MACHADO, 2004, p. 25). 

Os projetos, por mais bem intencionados que sejam, sem os princípios e valores 

claros, perdem a potencialidade transformadora e tendem a confundir-se com planos de ação 

meramente burocráticos ou a confundir-se com leis, tornando-se demasiadamente rígido. Ao 
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contrário, a pedagogia baseada em projetos pode associar as atividades de ensino e pesquisa, 

ao favorecer a criação e a projeção das aspirações individuais e coletivas, no processo de 

formação de uma teia de proposições, reflexões e ações conjuntas e, assim, na alimentação 

pelo futuro, sem a desconsideração do passado. 

A idéia de projeto, voltada para a construção do conhecimento, que representa o fio 

condutor para a organização das ações na educação, tende a transformar-se em um elemento 

vital da dinâmica social. MACHADO (2004) analisa que isto pode ocorrer tanto na 

alimentação dos tecidos, que compõem e integram a complexa teia de inter-relações 

indivíduos/sociedade, quanto como fonte de energias necessárias às transformações a serem 

implementadas. 

Nesta perspectiva, os educadores devem estar comprometidos na construção da 

cidadania e contribuir para uma integração fecunda entre aspirações individuais e coletivas, 

através dos processos vivenciados com os educandos. Um conjunto de princípios precisa 

sustentar os projetos educacionais, para que o conhecimento expresse a sabedoria e as ações 

não se reduzam a tecnicidades. 

Um projeto pressupõe a capacidade de antecipar, de inventar metas, de criar 

possibilidades, de formar educandos em uma ética pautada no caráter e na cidadania. Educar 

pode significar prover os indivíduos de instrumentos para a plena realização desta 

participação motivada e competente, desta simbiose entre interesses pessoais e sociais, desta 

disposição para sentir em si as dores do mundo. 

A educação para a cidadania tem fundamentos nos valores universais, o respeito às 

culturas, através do diálogo e da reflexão crítica. Um projeto, para garantir uma aprendizagem 

crítica e significativa, pode ser desenvolvido com os mais variados métodos pedagógicos.  Os 

PCN também apontam o desenvolvimento de projetos como uma forma de organizar o 

trabalho pedagógico: 

 
Os projetos são uma das formas de organizar o trabalho didático, que pode integrar diferentes 

modos de organização curricular. Pode-se, por exemplo, em momentos específicos do 

desenvolvimento curricular de modo a envolver mais de um professor e uma turma, articular o 

trabalho de várias áreas, ou realizar-se no interior de uma única área. A organização dos 

conteúdos em torno de projetos, como forma de desenvolver atividades de ensino e 

aprendizagem, favorece a compreensão da multiplicidade de aspectos que compõem a 
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realidade, uma vez que permite a articulação de contribuição de diversos campos de 

conhecimento (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998, p.41). 

 

A idéia de trabalho pedagógico com projetos integra o currículo e pode envolver 

várias disciplinas em torno de uma problemática, de uma proposição em que se constrói um 

plano de estudo e pesquisa, em torno de um objeto a ser analisado e compreendido. Nesse 

sentido , a introdução do trabalho com projetos como estratégia pedagógica permite articular 

os conhecimentos científicos e os de senso comum e cotidianos, propiciando condições para 

que os questionamentos científicos sejam respondidos à luz das curiosidades dos alunos, de 

suas necessidades e dos seus interesses, e colocando os sujeitos da educação no centro do 

processo educativo, na tentativa de responder aos problemas sociais. 

Nas escolas há os mais diferentes tipos de projetos que podem ser realizados de acordo 

com as condições estruturais, de propostas curriculares, da integração e idéias dos professores, 

coordenadores, supervisores e direção. Mesmo considerando as limitações, acreditamos na 

possibilidade de trabalhos que possam contribuir para que haja: relação entre as disciplinas; 

aprendizagem relacionada à realidade que se apresenta; interação entre sujeitos e o objeto de 

conhecimento; amplas possibilidades criativas. 

Como estratégia para a construção de conhecimentos, a “pedagogia de projetos” pode 

se realizar voltada para a complexidade do mundo e transformar a escola em um espaço mais 

dinâmico de pesquisa, de trocas de culturas, de contradições e colaborar para que os 

educandos se percebam como possíveis agentes transformadores do mundo e de injustiças 

sociais. A partir dessa concepção pedagógica dialética, é fundamental a reflexão das questões 

éticas e filosóficas, ou seja, um comprometimento profundo dos educadores com o processo 

educativo. 

Teremos a perspectiva de pesquisar os resultados significativos de projetos, realizados 

com uma pedagogia baseada na lógica dialética em que o conteúdo é feito da interação de 

elementos opostos, como o sujeito e o objeto. O exame de tais interações é chamado por 

definição de dialética; por conseguinte, a lógica concreta, ou lógica do conteúdo, será a lógica 

dialética. Em termos filosóficos, o sujeito (o pensamento, o homem que conhece) e o objeto 

(os seres conhecidos) agem e reagem continuamente um sobre o outro; eu ajo sobre as coisas, 

exploro-as; experimento-as; elas resistem ou cedem à minha ação, revelam-se; eu as conheço 
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e aprendo a conhecê-las. O sujeito e o objeto estão em perpétua interação que será expressa 

por nós com uma palavra que designa a relação entre dois elementos opostos, não obstante 

partes de um todo, como uma discussão ou um diálogo; diremos, que se trata, então, de uma 

interação dialética. 

Na organização educacional arcaica, geralmente, os programas curriculares são rígidos 

e as ações acabam sendo realizadas automaticamente, sem maiores reflexões; impedem os 

docentes de realizarem práticas e atividades que permitam uma construção ativa do 

conhecimento pelos estudantes. Os professores podem, de acordo com as condições de 

trabalho e através de iniciativas, transcender essa situação que se apresenta, em geral? 

O método voltado para projetos, em uma concepção possível pela lógica dialética, é 

uma estratégia que pressupõe decisões, apostas, riscos e escolhas e, assim, possibilita: 

• os métodos com enfoque globalizador, em que os educandos mobilizam-se 

para chegar ao conhecimento vinculado às problemáticas que são apresentadas 

pelo professor ou por eles;  

• trabalhar na transversalidade, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação 

entre o aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a 

realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade); 

• de acordo com as problematizações, realizar pesquisas teóricas vinculadas às 

práticas com atividade de contato direto e reflexivo com o meio;   

• desenvolver trabalhos entre as áreas de estudo que permitam, não a 

justaposição de disciplinas, mas uma integração entre elas;  

• um trabalho em equipe em que, através de processos desenvolvidos, nasça uma 

integração daqueles que fazem parte da comunidade escolar (direção, 

coordenação, professores, estudantes, funcionários) e a prática da solidariedade 

e relações afetivas mais saudáveis; 

• a reflexão filosófica que se questiona qual a finalidade e o significado do 

trabalho educativo. Analisa JAPIASSU (1997) que a atividade de reflexão 

precisa ser realista: voltar-se para o engajamento, para a lucidez crítica, para o 

confronto com o real e para a encarnação dos valores, dos modos de pensar, de 

viver e de agir. 
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As seqüências de atividades que podem ser planejadas em um projeto são 

determinantes no desenvolvimento e nos resultados de uma aprendizagem significativa. A 

partir de um método na perspectiva da lógica dialética, o aluno ao ser motivado para a 

“construção” do conhecimento e, uma vez determinado o objeto de estudo, a pesquisa se torna 

fundamental nesse processo; inclui além da pesquisa teórica, a pesquisa prática, pois esta 

permite o “diálogo” com a realidade, numa interação entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. Atividades voltadas para uma pesquisa da realidade na realidade contribuem 

para que o aluno se sinta participativo, incluído na busca de conhecer e com possibilidades 

amplas de reflexão. Portanto, um trabalho de campo pode ser uma etapa significativa no 

desenvolvimento de um projeto, para encontrar respostas a uma problemática e na construção 

do conhecimento e, por isso, consideraremos uma alternativa de projeto o “Estudo do Meio”. 

 

2.4. O método Estudo do Meio: Uma alternativa de projeto nas escolas 

Sob o enfoque da lógica dialética, consideramos o Estudo do Meio como uma 

alternativa de método no desenvolvimento de projetos. Como explica BITTENCOURT 

(2005), que um ponto inicial ao se propor a introdução do método dialético no ensino, é 

identificar o objeto de estudo para os alunos e situá-lo como um problema (com prós e 

contras) a ser desvendado com a utilização da análise (a decomposição dos elementos), para 

posteriormente esse objeto voltar a ser entendido como um todo. 

Há métodos de ensino e aprendizagem que se apresentam como uma possibilidade de 

romper com o pensamento reducionista, desde que sejam organizados com objetividade na 

apreensão e compreensão da realidade e que também considerem as subjetividades dos 

educandos e educadores. Nesse sentido, Lefebvre analisa o conhecimento imediato e mediato: 
 

A sensação é o imediato, o primeiro imediato, o aqui e agora em estado bruto. A percepção, 

que resulta do entendimento, que já supera as sensações, já as unifica racionalmente, já lhe 

acrescenta recordações, etc. A percepção é um conhecimento mediato. Mas o imediato, a 

sensação, apropria-se diretamente desses conhecimentos adquiridos, mediatos. Não existem 

duas operações distintas. A sensação torna-se um momento interno, um elemento da 

percepção tomada como um todo. Isso significa que o mediato, por sua vez, torna-se 

imediato. Dificilmente a sensação entra no conhecimento, propriamente dito, embora seja o 

seu necessário ponto de partida (LEFEBVRE, 1969, p.107).  
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Métodos de ensino escolar, ao levar em consideração que o sensível é o primeiro grau 

de abstração, para penetrar no real e atingir um conjunto cada vez mais amplo de relações, 

detalhes, elementos, particularidades captadas numa totalidade, têm como base o 

desenvolvimento do espírito crítico dos educandos. O ritmo de aprendizagem, os 

conhecimentos disciplinares e do senso comum, variam entre os educandos; desta forma, há a 

necessidade de diferentes práticas que atinjam diferentes sujeitos na integração dos 

conhecimentos, no processo de aprendizagem. 

O Estudo do Meio é considerado um método, em que a observação do meio9 simples, 

participante ou sistemática, permite que os educandos participem da investigação da 

realidade, em um estudo com critérios estabelecidos com rigor e desenvolvam o pensamento 

crítico. No método Estudo do Meio, uma seqüência de atividades realizadas, que inclui 

pesquisas teóricas e trabalho de campo, permite que as sensações e a capacidade de 

observação sejam aguçadas e consideradas na análise da realidade a ser conhecida, 

favorecendo, em outra etapa, uma síntese que se aproxima do real e com possíveis correlações 

mais amplas. 

Através de um processo onde a curiosidade é despertada, surgem questionamentos e 

com a reflexão e a vivência dos educandos, será alcançada uma aprendizagem significativa do 

objeto de estudo e não uma memorização mecânica. Sobre uma aprendizagem do real, 

FREIRE (2002) afirma que a construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 

exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de observá-lo, 

de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua 

capacidade de comparar, de perguntar. 

No Estudo do Meio, o exercício da curiosidade instiga a imaginação, permitindo 

emoções, conjecturas, comparações e a realização de uma análise com rigor metódico, para o 

conhecimento da razão de ser do objeto. Alunos e professores, em uma verdadeira parceria, se 

 
 
9 Como afirma Bittencourt, sobre a observação como procedimento de investigação em um Estudo do Meio, com 
base na visão de LÍDIA POSSI (1993): 
• Observação simples: forma espontânea de observar, semelhante ao trabalho dos jornalistas (observação-

reportagem); 
• Observação participante: de modo semelhante aos antropólogos, o observador participa do grupo, para acesso 

aos dados não perceptíveis, convivendo com as pessoas no cotidiano;  
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envolvem na construção do conhecimento. O professor teve certa experiência gnosiológica 

para escolher este objeto de estudo, mas não significa que esgotam os esforços e dimensões 

no conhecimento do objeto. 

 Ouvindo os alunos falarem sobre a compreensão de seu mundo, é possível caminhar 

junto com eles no sentido de uma compreensão crítica e científica. Freire nos fala do método 

dialógico, que permite refletir juntos sobre o que sabemos e não sabemos e podemos e, a 

seguir, atuar criticamente para transformar a realidade. Sem negar o papel diretivo do 

educador, professores e educandos se encontram em torno e através do objeto a ser conhecido 

para investigar. “O objeto a ser conhecido, num dado lugar, vincula esses dois sujeitos 

cognitivos, levando-os a refletir juntos sobre o objeto. O diálogo é a confirmação conjunta do 

professor e dos alunos no ato comum de conhecer e re-conhecer o objeto de estudo.” 

(FREIRE & SHOR, 2003, p.124) 

 O Estudo do Meio é um método de investigação que favorece o diálogo e as 

atividades coletivas, mas não é um fim em si mesmo e representa fator de integração das 

disciplinas. Os objetivos do Estudo do Meio englobam os aspectos de aprofundamento de 

conteúdos (conceitos e informações das disciplinas envolvidas); a socialização dos alunos; a 

formação intelectual (observação, comparação e analogias). 

A observação no Estudo do Meio, como instrumento de pesquisa, pode ser simples 

(espontânea) e sistemática (interagindo no meio, através de um planejamento prévio em que 

são delimitados os objetivos, como exemplo, as entrevistas), porém as duas podem coexistir 

no processo.  

 

Concepções de Estudo do Meio 

As primeiras práticas desenvolvidas no Brasil que se assemelhavam à concepção de 

Estudos de Meio, embora não assim denominadas, foram através das escolas anarquistas, no 

início do século XX.  Os anarquistas acreditavam que os operários precisariam fundar escolas 

livres, sem ligação com o Estado e que deveriam ser voltadas para o diálogo, o debate, a 

conscientização e o livre pensamento. “O Estudo do Meio feito por tais escolas objetivava que 

 
 
• Observação sistemática: feita com planejamento prévio, delimitação de objetivos, levantamento de hipóteses 

e construção de instrumentos de observação para que os dados possam ser registrados (BITTENCOURT, 
2005, p.282). 
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os alunos observando, descrevendo o meio do qual eram parte integrante poderiam refletir 

sobre as desigualdades, injustiças e promover mudanças na sociedade no sentido de saná-las” 

(PONTUSCHKA, 1994, p.168). 

Na década de 1920, o movimento anarquista foi reprimido, as escolas foram fechadas 

e os líderes mortos. Os métodos de ensino e aprendizagem que permaneceram nas escolas, 

nesta época, foram aqueles que garantiam o dualismo sujeito/objeto. Segundo Santos, esse 

dualismo é decorrente da racionalidade moderna e afirma: “Prazer, paixão, emoção, retórica, 

estilo, biografia, tudo isto pode perturbar esse dualismo e, por isso, tem de ser rejeitado” 

(SANTOS, 2000, p.104). As práticas pedagógicas que, naquele período, visavam a uma 

formação crítica dos educandos e transformadora das desigualdades sociais, foram combatidas 

de maneira autoritária e dogmática. 

Posteriormente, na década de 60, através do ideário da Escola Nova, foram realizados 

Estudos do Meio, não de maneira ampla nas escolas da rede pública, mas somente nas Escolas 

Vocacionais e nas Classes Experimentais de Ginásio, do Colégio de Aplicação da Faculdade 

de Filosofia, Ciência e Letras da Universidade de São Paulo.   

O Estudo do Meio, a partir da década de 1980, passou a ser utilizado por escolas 

particulares e públicas do Estado de São Paulo, mas de maneira diferenciada e, muitas vezes, 

sem a necessária reflexão das razões de sua prática. Como analisa PONTUSCHKA (1994), 

são considerados Estudo do Meio desde uma saída de alunos e professores, cujo objetivo 

principal é o entretenimento até trabalhos interdisciplinares que demandam pesquisas de 

campo, bibliográfica, iconográfica e, portanto, investimento em termos de trabalho individual 

e coletivo. Poderíamos dizer que passaram a ser consideradas como Estudo do Meio certas 

atividades que incluem saídas que têm suas finalidades, mas não como um método de ensino e 

aprendizagem. O Estudo do Meio inclui determinadas etapas de trabalho de preparação e um 

processo de desenvolvimento, que visam aos resultados de compreensão de uma problemática 

da realidade.   

Em 1998, os PCN de História passam a indicar oficialmente o Estudo do Meio. 

Explicam que este possibilita o reconhecimento da interdisciplinaridade e de que a apreensão 

do conhecimento histórico ocorre na relação que estabelece com outros conhecimentos 

físicos, biológicos, geográficos, artísticos. Afirmam que, quando os professores desejam 

caracterizar estas atividades como Estudo do Meio, é necessário que considere uma 
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metodologia específica de trabalho, que envolve o contato direto com fontes de informação 

documental encontradas em contextos cotidianos da vida social ou natural e que requerem 

tratamento muito próximo, ao que se denomina pesquisa científica. Os PCN se referem ao 

Estudo do Meio como um método em que o contato com a realidade é valorizado na 

construção do conhecimento. Nesse sentido, a escola estará aguçando o “espírito” científico 

dos educandos e dos próprios educadores. Possibilitará a aquisição de um conhecimento 

metodológico para pesquisa, que o aluno poderá incorporar na sua formação. O professor, 

através dessas práticas, poderá ser um “construtor” de conhecimento juntamente com os 

alunos, sem perder sua autoridade de conduzir.  

A reflexão profunda daqueles que trabalham na Educação, que criam leis, normas e 

programas oficiais, é fundamental para que se tenham claros os caminhos que estão sendo 

percorridos e seus fins. 

 Os PCN (1998) de História orientam para que o Estudo do Meio envolva um método 

de pesquisa e de organização de novos conhecimentos: “O Estudo do Meio requer atividades 

anteriores à visita, levantamento de questões a serem investigadas, seleção de informações, 

observações de campo, confrontação entre os dados levantados e os conhecimentos já 

organizados por pesquisadores, interpretação, organização de dados e conclusões”. 

O Estudo do Meio é referido nos PCN como uma atividade ou conjunto de atividades 

definidas, que permite aos alunos estabelecerem relações ativas e interpretativas relacionadas 

à produção de conhecimentos, envolvendo pesquisas em contextos vivos e dinâmicos da 

realidade. Nos PCN são apresentadas sugestões de trabalho na organização, elaboração e 

realização de um projeto que tem o Estudo do Meio como método.  

Freinet é quem estrutura, a partir de 1924, a teoria pedagógica com base nas técnicas 

didáticas do tateio experimental que a criança realiza constantemente. Surge, influenciada por 

Freinet, a definição da metodologia de Estudo do Meio, em 1970, na Itália, pelo Movimento 

de Cooperazione Educativa (MCE).  Segundo tal Movimento, a pesquisa será o processo 

natural de aprendizagem, na medida em que está relacionada com o ambiente ou interesse da 

criança e, deste contato com o meio, surgirá uma motivação pelo estudo dos múltiplos 

problemas que se apresentam na realidade. Nessa perspectiva, definiu-se o método “Estudo do 

Meio” numa série de etapas ou fases que, de maneira sintética, são as seguintes: debates sobre 

os motivos de estudo; planejamento de investigações; pesquisas teóricas em fontes de 
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informações variadas; experiências diretas (visitas, entrevistas, experimentações); seleção e 

classificação de dados; conclusões e generalizações (descontextualizações e aplicação das 

conclusões a outras situações); expressão e comunicação dos resultados obtidos. 

A metodologia do MCE surge com o objetivo primordial de ensinar a formular 

projetos e sistematizá-los, discutir, estabelecer relações, realizar experimentos e tirar 

conclusões. Recomenda métodos de ensino em que seja aguçado nos educandos o “espírito 

científico”, o interesse pela pesquisa e sua sistematização; visa formar cidadãos responsáveis 

com capacidade de observar, avaliar, escolher e criticar, mas, sobretudo, de interpretar suas 

relações.  

Para ZABALA (1998), o Estudo do Meio é uma alternativa de método completo, uma 

vez que os conteúdos procedimentais estão presentes em todas as etapas. Os conteúdos 

conceituais, vinculados a problemas e conflitos da vida real, são básicos como instrumentos 

para compreender a realidade social. O conhecimento isolado de técnicas e saberes é 

insuficiente para dar resposta aos problemas. É necessário o exercício de integrar e relacionar 

estes saberes, em que os conhecimentos possam se transformar em um instrumento para a 

compreensão e a atuação na sociedade.  

Concebemos o Estudo do Meio como um método globalizado que inclui, na 

construção do conhecimento, a observação direta da realidade que o aluno conhece na 

dimensão prática, para analisá-la integradamente em seus múltiplos aspectos e relacionada 

com o cotidiano. Propicia a reflexão sobre valores, considerando o conhecimento como um 

instrumento para a ação e transformação da sociedade. Nesse sentido, no “Estudo do Meio e 

Outras Saídas Para o Ensino Noturno”, desenvolve o conceito de Estudo do Meio e afirma 

seus princípios políticos- pedagógicos: 
 

• O conhecimento é construído na interação entre os sujeitos e o objeto do conhecimento, em um 

movimento de ir e vir, entendendo-se que o objeto de conhecimento inclui os indivíduos e suas 

relações em toda a dimensão social que é constitutiva dos sujeitos no movimento de conhecer. 

Tem-se como ponto de partida para essa construção a realidade observada, analisada e 

historicizada; 

• Todo conhecimento deve ser contextualizado no tempo e no espaço, e para construí-lo 

valoriza-se o coletivo, o confronto das diferenças; 
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• Para superar a fragmentação do conhecimento estuda-se a própria realidade em sua 

multiplicidade de aspectos, onde os saberes das diversas áreas estão concretizados 

(SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 1992, p.15).  

 

A concepção de Estudo do Meio com enfoque globalizador visa integrar 

conhecimentos das diversas áreas, tendo como perspectiva a constituição da cidadania, de um 

aluno crítico e consciente que visa a uma sociedade mais humanizada. Trata-se de um método 

de pesquisa escolar que favorece a discussão, explicitação e crítica dos pressupostos e 

categorias de análise, entre professores e educandos. Acreditamos que o diálogo seja a tônica 

de qualquer aprendizagem bem realizada. Para FREIRE (2002), o diálogo é a confirmação 

conjunta do professor e dos alunos no ato comum de conhecer e reconhecer o objeto de 

estudo. Então, em vez de transferir conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse 

fixa do professor, o diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto. Deste 

contato com o meio, do interesse despertado, surgirá a motivação pelo estudo dos múltiplos 

problemas que se apresentam na realidade. Resolver estes problemas envolverá a proposição 

de hipóteses de trabalho, que deverão ser verificadas com dados e informações previamente 

pesquisados. Tudo isto permitirá encontrar explicações que respondam, total ou parcialmente, 

o problema que havia surgido e pode ser o ponto de partida para proposições novas. 

O Estudo do Meio pode ser realizado tanto em escola que tenha projeto 

interdisciplinar integrado no currículo, como em escola que segue programa pré-estabelecido 

no elenco das disciplinas. Há trabalhos de Estudo do Meio que são realizados somente para o 

aprofundamento de aspectos da programação estabelecida ou como motivação para trabalhar 

um tema da realidade atual, às vezes, desenvolvido por um único professor. 

Na visão de currículo em processo de construção “O Estudo do Meio tem papel 

significativo, interagindo com as demais ações, ao invés de se “chocar” com a estrutura de 

uma escola tradicional como ocorreu e vem ocorrendo até o presente momento, na qual a 

estrutura e a organização da escola não prioriza o ENCONTRO entre as pessoas, a troca entre 

professor e professor; aluno e aluno; alunos, professores e outros envolvidos no processo 

educativo” (PONTUSCHKA, 1994, p.188). Mesmo considerando os obstáculos estruturais da 

organização escolar, há escolas públicas e privadas que continuam a realizar o Estudo do 

Meio.  
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Possível caminho para a realização de Estudo do Meio  

Existem possíveis caminhos que podem ser explorados, para tornar a escola prazerosa 

no sentido da aprendizagem, construindo um currículo em processo, com conteúdos 

significativos relacionados a uma realidade vivenciada, sem prescindir do conhecimento já 

produzido e disciplinar. Há muitas possibilidades de planejar e desenvolver um Estudo do 

Meio e, para isto, apresentaremos alguns pontos relevantes e uma possível seqüência de 

atividades para a realização de um Estudo do Meio, em escolas que seguem um currículo 

baseado nas disciplinas: 

• O tema e local de estudo 

A idéia do tema pode brotar através de professor(es) e/ou educandos. O(s) 

professor(es) discute(m) amplamente com os educandos a proposta do projeto e sua definição 

temática, no sentido de problematizar, motivar, despertar o interesse pelo objeto de estudo e 

pesquisa. Há o levantamento de hipóteses e expectativas, em um processo de interação 

constante.  

• Planejamento das atividades 

Definida a problemática a ser estudada, inicia-se o planejamento geral do projeto O 

planejamento das atividades é formulado e reformulado no processo, em conjunto com os 

educandos, com o incentivo da participação de todos. Um plano inicial, pode ser construído 

com os alunos, através de proposições e deliberações, para haver o planejamento: das 

pesquisas teóricas relacionadas ao tema em que o(s) professor(es) instigam e encontram 

momentos para serem discutidas e apresentadas; o trabalho de campo; do tratamento posterior 

dos dados coletados com sistematização e avaliação das diversas atividades; das possíveis 

produções dos alunos com base nos resultados das pesquisas. 

• Pesquisa teórica e preparação para o trabalho de campo 

Consideramos fundamental a preparação do trabalho antes da saída para o “campo”.O 

professor deve visitar o local com antecedência para ter melhor condição de orientar os 

educandos no planejamento das atividades.  

Nessa fase iniciam-se pesquisas pelos alunos em reportagens de jornais, internet e 

revistas, livros, filmes, etc, incluindo a integração de várias áreas de pesquisa (geográficas, 

históricas, físicas, biológicas, ambientais, urbanísticas, literárias).  
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Em um momento seguinte, os alunos expõem as pesquisas realizadas e trocam as 

informações obtidas. A partir desse resultado, o(s) professor(es) e os alunos organizam um 

roteiro para o estudo de campo. Discutem-se possíveis divisões de tarefas de campo, que 

podem ser escolhidas por eles, como por exemplo, entrevistador, fotógrafo, desenhista, aquele 

que pode filmar, etc. 

Consideramos a importância de se preparar um caderno de campo e de analisá-lo em 

classe com os alunos, anteriormente à saída a campo, pois, com base no roteiro a ser seguido, 

conterá algumas indicações de observações e trabalhos a serem realizados em campo. 

É importante conversar sobre condutas de respeito nos locais, discutindo as diferenças 

sociais, culturais e econômicas existentes. 

• O trabalho de campo 

Destacamos a importância das sensações, observações, fotos, conversas e entrevistas, 

que poderão ocorrer no local e serão documentadas, identificando informações e percepções 

com características diferentes das conhecidas anteriormente. Sobre a importância das 

observações é afirmado no PCN de História: “Olhar um espaço como um objeto investigativo 

é estar sensível ao fato de que ele sintetiza propostas e intervenções sociais, políticas, 

econômicas, culturais, tecnológicas e naturais de diferentes épocas, num diálogo entre os 

tempos, partindo do presente”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998, 

p.60) 

• Após a realização do trabalho de campo 

O professor(es) pode(m) ajudar os alunos a encontrar caminhos, para que organizem 

as informações obtidas, criando textos, desenhos, confeccionando ensaios fotográficos e 

outras produções, como por exemplo, a produção de um boletim, jornal, site ou revista para 

que o trabalho possa ser amplamente divulgado e conhecido. 

Cabe ainda ao professor socializar as suas experiências com outros companheiros de 

trabalho, divulgar as práticas bem sucedidas e colocá-las à crítica. 

 

Em nosso trabalho, pesquisaremos os resultados significativos da alternativa de 

trabalho pedagógico com projetos nas escolas públicas do Ensino Fundamental II de Santana 

de Parnaíba-SP. Questionaremos: Quais são as possibilidades e as condições limitantes para o 
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desenvolvimento de um trabalho pedagógico com projetos nas escolas? São realizados 

projetos que se desenvolvem com o método Estudo do Meio? 

Em um primeiro momento, aplicamos questionários aos professores para obtenção de 

pistas sobre a realização de trabalhos pedagógicos com projetos, que integrem disciplinas e 

atividades extraclasses tal como trabalho de campo, em que haja contato com a realidade a ser 

estudada. 
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Capítulo 3.  PESQUISA EMPÍRICA E ANÁLISE 

 

Apresentaremos os resultados dos procedimentos metodológicos realizados em duas 

etapas: primeiro, através de técnicas quantitativas, com a aplicação dos questionários e 

segundo, através de técnicas qualitativas, com as entrevistas realizadas com as supervisoras de 

ensino e professoras. 

  

3.1. 1ª etapa: Aplicação dos questionários 
 

Para obtermos uma idéia geral sobre o desenvolvimento de projetos com trabalhos 

extraclasses, aplicamos questionários (em anexo) para todos os professores da rede pública 

das escolas do Ensino fundamental II, de 5ª a 8ª série. Apresentei os questionários para as 

supervisoras de ensino e elas autorizaram que fossem distribuídos para todos os professores 

da rede. Os professores de todas as disciplinas receberam os questionários através das 

coordenadoras das escolas em que lecionam. Assim, pudemos identificar professores que 

desenvolvem trabalhos com projetos entre várias disciplinas, com trabalho de campo e que 

relatam obter resultados importantes no processo de ensino e aprendizagem. 

Os dados desses questionários foram tabulados e os gráficos construídos a partir dos 

dados obtidos. Foram entregues 410 questionários e 216 professores preencheram e os 

devolveram, portanto, correspondem a um percentual de 52,68%. Dos questionários 

respondidos, 163 desenvolvem atividades extraclasses e 53 não. Portanto, 75,46% realizam 

atividades pedagógicas fora da sala de aula. 

Apresentaremos, a seguir, os gráficos que foram construídos com os dados mais 

significativos relacionados aos resultados da aplicação dos questionários. 

 



Figura 3  -  Atividades extraclasses  (216 professores responderam) 

75,46%

24,54% 

Desenvolveram atividade
extraclasse

Não desenvolveram 
atividade extraclasse

Ano: 2005 

Tabela 3 – Temas que aparecem relacionados às atividades extraclasses 

Temas 

AMBIENTAIS Água; Reciclagem; Meio Ambiente; Qualidade de Vida; 

Fauna e Flora 

CULTURAIS Folclore; Arte; Lazer; Esportes; Pluralidade Cultural; 

Música 

SAÚDE Vícios; Funcionamento do Corpo Humano; Órgãos dos 

Sentidos; Dengue; Fumo; Sexualidade; Alcoolismo; 

Bactéria e Vírus; Doenças 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA Conhecendo Santana de Parnaíba; A Realidade do Bairro; 

Processo Industrial; Globalização; Urbanização; 

Transformação Espacial 

QUESTÕES SOCIAIS Trabalho; Racismo; Violência; Convívio Social; Vestibular; 

Movimento dos Sem Terra; Envelhecimento da População 

ÉTICA e CIDADANIA Hábitos de Vida; Liberdade; Valorização Humana e 

Identidade; Família 

COMPORTAMENTAIS Paz; Comportamento Feminino 

Ano: 2005 
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No município de Santana de Parnaíba (com o objetivo de conhecer os aspectos 

históricos, sociais, culturais e geográficos), 16 professores mencionaram já ter desenvolvido 

atividade extraclasse no centro histórico e 4 professores em bairros do município. 

Alguns professores citam a expressão “temas transversais”, ao se referirem aos 

conceitos e temas abordados em atividades extraclasses.   

 

As atividades extraclasses se inserem em: 

Projeto Político Pedagógico  142 professores 

Programação à parte 21 professores 

 

Tabela 4 - Denominações das atividades extraclasses inseridas, ou não, em projetos  

PROJETO: 51 professores 

ATIVIDADE: 31 professores  

PESQUISA: 24 professores 

EXCURSÃO: 22 professores 

SAÍDA A CAMPO: 16 professores 

VISITA: 10 professores 

TRABALHO DE CAMPO: 10 professores 

PESQUISA DE CAMPO: 6 professores  

JOGOS INTERNOS E EXTERNOS: 5 professores 

JOGOS: 5 professores  

ESTUDO: 4 professores 

PASSEIO: 4 professores 

DINÂMICA: 3 professores 

CONHECER O MEIO: 1 professor 

ESTUDO DO MEIO: 1 professor 

Ano: 2005 

 

Essas denominações são citadas pelos professores em resposta à pergunta sobre o tipo 

de atividades extraclasses que foram desenvolvidas. 



Figura 4  -  Lugares onde ocorreram atividades extraclasses (foram 301 lugares citados, 

por 216 professores) 
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21,92% 
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Na própria escola 

No bairro da escola 
Fora do bairro, porém no 
Município da escola 
 Em outras áreas da região 
metropolitana 
Fora da região metropolitana, 
porém no estado de São Paulo 

 
Ano: 2005 

 

Nesses lugares, os professores relataram desenvolver as atividades extraclasses: 

A) Na própria escola: sala de vídeo, biblioteca, pátio, quadra esportiva. 

B) No bairro da escola: rua, em outra escola, alambique. 

C) Fora do bairro, porém no município da escola: centro histórico, aterro sanitário, asilo, 

Centro Cultural, indústria de reciclagem. 

D) Em outras áreas da região metropolitana: museu, teatro, cinema, shopping center, 

Estação Ciências, Indústria Coca Cola, exposições, Ibirapuera, memorial da América 

Latina, Macdonalds, centro de São Paulo, USP, Carapicuíba, pinacoteca, Folha de São 

Paulo. 

E) Fora da região metropolitana, porém no estado de São Paulo: Sítio do Pica Pau 

Amarelo, Lagoinha, Museu Geológico de Itu, Taubaté, Jundiaí. 
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Figura 5 - Participação de outras disciplinas nas atividades extraclasses (163 professores 

responderam) 
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                                                                                                                                   Ano: 2005 

 

 

 

Figura 6 -  O fortalecimento do vínculo afetivo entre os alunos nas atividades 

extraclasses (129 professores responderam) 
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Figura 7 -  O fortalecimento dos vínculos afetivos entre alunos e professores nas 

atividades extraclasses (131 professores responderam)  

1,52%

83,20%

15,26% 

Muito: 109 professores 
Médio: 20 professores 
Pouco: 2 professores 
Não influenciou: nenhum 
professor

 
                                                                                                                    Ano: 2005 

 

 

Figura 8 - Sensações dos alunos em relação à atividade extraclasse (130 professores 

responderam) 
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Muito prazer: 110 professores

Médio prazer: 18 professores

Pouco prazer: 1 professor 
Não demonstraram: nenhum 
professor 
 

 
Ano: 2005 
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3.2. Análises preliminares dos questionários 

Dos 216 professores que responderam, mais da metade, 163 desenvolvem atividades 

extraclasses, ou seja, 75,46% dos professores relataram já ter desenvolvido esse tipo de 

atividade. Não nos ativemos à freqüência dessas atividades. 

Os professores citam diferentes denominações para as atividades extraclasses, 

indicando que têm diferente entendimento conceitual das atividades. A maioria respondeu que 

os projetos se inserem no Projeto Político Pedagógico da escola, porém não questionamos, 

nos questionários, sobre a participação dos professores neste processo. 

Os Temas Transversais aparecem, com freqüência, relacionados às atividades 

extraclasses, ou seja, as temáticas se relacionam, em geral, às questões sociais e ao cotidiano 

dos educandos, sobre meio ambiente, saúde, ética, pluralidade cultural. 

Através dos relatos das atividades extraclasses, não foi possível analisar com 

profundidade a condução dos trabalhos mencionados pelos professores em função da 

limitação de questionários, uma vez que não tivemos um contato pessoal e, assim, poder 

explorar os relatos com maior riqueza. Porém, o interesse era de podermos, de maneira geral, 

constatar projetos em que foram realizadas atividades extraclasses, que diferem em relação à 

preparação, às vivências através dos trabalhos de campo, às análises e sínteses posteriores e, 

ainda, a todo o processo criativo desencadeado.  

Mostraremos alguns resultados preliminares da pesquisa, relativos aos professores que 

responderam ao questionário e desenvolvem atividades extraclasses.  

Quanto aos lugares em que ocorreram as atividades extraclasses 

• 43,18% dos professores aproveitam o espaço da própria escola, 

principalmente, com atividades que devem ter sua importância relativa ao 

contexto em que se desenvolvem, mas não se caracterizam como integrantes 

de um projeto, como por exemplo: assistir a vídeos, ir à biblioteca, jogos, 

brincadeiras e outras vivências nas quadras ou pátio. Existem alguns poucos 

relatos de professores que realizam trabalhos na própria área da escola através 

da construção de hortas, estudos em jardins, o que sugere serem atividades de 

pesquisa, no próprio espaço escolar, inseridas ou não em projetos;   

• 21,92% dos professores desenvolvem atividades extraclasses em outras áreas 

da região metropolitana, fora do município da escola, como por exemplo: 
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visitas aos museus, teatros, cinemas. Essas atividades podem se caracterizar 

apenas como culturais ou mais que isso, dependendo do contexto e estudo, das 

problematizações, correlações e das orientações dadas pelo(s) professor(es), 

conforme o “projeto” desenvolvido, porém isso não fica claro. Ainda, 

aparecem atividades que sugerem ter objetivos de pesquisa, como por 

exemplo: visitas às indústrias, à Estação Ciências, ao centro histórico de São 

Paulo; 

•  16,94% dos professores desenvolvem atividades no bairro da escola, 

principalmente, com saídas em ruas para estudo da realidade local. 12,95% 

desenvolvem trabalhos fora do bairro da escola, mas no município, como por 

exemplo: no centro histórico de Santana de Parnaíba, no aterro sanitário, no 

asilo, no centro cultural, na indústria de reciclagem de metais. Esses trabalhos 

parecem utilizar métodos voltados para pesquisa; 

• 4,98% dos professores desenvolvem atividades fora da região metropolitana, 

porém, no estado de São Paulo, como por exemplo: visita ao Sítio do Pica Pau 

Amarelo, em Taubaté; ao Museu Geológico do Varvito, em Itu;  

• Não houve relato de atividades desenvolvidas em outro estado, muito 

provavelmente, porque a maioria das escolas está situada em áreas 

economicamente carentes e o gasto necessário para essas saídas constitui um 

fator limitante, se não for subsidiado pela escola. 

Sobre as atividades que foram desenvolvidas por uma disciplina ou em 

integração de disciplinas 

• 41,71% dos professores relataram desenvolver atividades extraclasses sem a 

participação de outras disciplinas, não sendo possível analisarmos os resultados 

conseguidos no processo de ensino e aprendizagem com essas atividades; 

•  58,28% dos professores declararam desenvolver atividades extraclasses com 

outras disciplinas, sendo que nenhuma disciplina foi relevante em relação às 

demais de forma geral, ou seja, todas apareceram com certo destaque. Este 

dado indica que é possível buscar certa ligação entre as disciplinas, 

independente de qual seja a área. Não pudemos avaliar o nível de integração 

disciplinar ou se o trabalho foi uma simples justaposição de disciplinas. 
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Em relação ao fortalecimento dos vínculos afetivos e prazer 

Os professores relataram como tendo sido muito fortalecidos os vínculos afetivos entre 

todos os envolvidos nas atividades extraclasses, ao viverem conjuntamente situações 

singulares de aprendizagem e enriquecimento cultural. 

O sentimento de prazer dos educandos, através dos relatos dos professores, demonstra 

na maioria, a validade do trabalho com alguns projetos e das atividades desenvolvidas, no 

sentido da motivação e interesses despertados. 

Considerando os relatos dos professores que desenvolvem atividades extraclasses, 

pudemos selecionar aqueles que desenvolveram trabalhos pedagógicos com enfoque 

globalizador, como o Estudo do Meio. Práticas de ensino que envolvem várias disciplinas e a 

realização de trabalhos de campo em que o aluno, juntamente com o professor, foi 

incentivado à dialogicidade e à pesquisa. 

Pudemos, assim, escolher duas professoras, Sílvia e Ana Aparecida, para serem 

entrevistadas e relatarem suas experiências didáticas com mais detalhes. Os relatos das 

professoras escolhidas sugerem que foram realizadas programações que fizeram parte de 

projetos, em uma seqüência de atividades que tiveram o objetivo de conhecer uma realidade 

local através de estudos e pesquisas. 

A partir desses primeiros resultados foram suscitadas algumas questões: Essas 

atividades extraclasses podem mobilizar os alunos para a ampliação de seu aprendizado? 

Permitem correlações com realidades mais amplas? Criam espaços para problematização, 

diálogo, participação e criticidade? 

 

3.3. Contato com as supervisoras de ensino para encaminhamento das entrevistas com as 

professoras  

Conversamos com as supervisoras10 de ensino da Secretaria de Educação de Santana 

de Parnaíba, Selma e Tânia, com o objetivo de obtermos informações que pudessem ser 

relevantes na preparação das entrevistas e, ainda, para mediarem o nosso contato com as 

 
 
10 Os relatos das supervisoras de ensino aconteceram espontaneamente, pois o objetivo inicial da conversa era o 
de intermediar o contato com as professoras. Elas leram os relatos transcritos e pediram para que, após o término 
do Mestrado, o trabalho de pesquisa seja apresentado para os supervisores, diretores, coordenadores e 
professores das escolas municipais de Santana de Parnaíba. 
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professoras escolhidas para serem entrevistadas. Em entrevistas realizadas no dia 06 de 

setembro de 2005, as supervisoras mostraram-se sensíveis ao trabalho de minha pesquisa, 

acrescentaram informações sobre materiais didáticos, projetos de ensino, capacitação do 

professor, oficinas, dificuldades dos professores, atividades extraclasses e outras questões 

gerais.  

Informaram que, a partir de 1998, as escolas públicas passaram a ser municipalizadas 

e que, de início, eram 22 escolas de Ensino Fundamental. Hoje são 39 o número dessas 

escolas e observa-se uma tenção especial sobre as edificações das escolas através de reformas, 

ampliações e novas instalações. 

 

Os relatos das supervisoras revelam representações sociais que as supervisoras têm 

sobre vários aspectos da educação municipal de Santana de Parnaíba e serão apresentados 

segundo os temas de análise. 
 

Formação continuada 

Supervisora Selma: Nós estamos capacitando, ou seja, promovendo uma formação 

continuada dos professores desde 1997, e temos o objetivo de novas práticas, o trabalho com 

projetos e, de certa forma, trabalhar a interdisciplinaridade também. De um tempo para cá 

com a utilização das apostilas houve uma queda dos projetos, uma diminuição. Há uma 

preocupação muito grande em se vencer o conteúdo das apostilas.  

Em 2002, tivemos oficinas para professores durante 15 sábados. Teve uma oficina 

sobre o Estudo do Meio, para depois aplicarem com seus alunos. Os professores foram 

levados a conhecer vários pontos da comunidade, tiraram muitas fotos. Foi uma capacitação 

sobre os PCN e uma das oficinas era sobre o Estudo do Meio. Verificamos que os professores 

aplicam esses conhecimentos, mas nós gostaríamos que os professores aplicassem ainda 

mais, mas já houve um crescimento grande. 

 Ainda, toda 4ª feira os coordenadores, na Secretaria da Educação, em reunião de 

coordenação, apresentam trabalhos e projetos desenvolvidos nas escolas, para trocarem 

experiências. 
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Supervisora Tania: Nós procuramos respeitar muito o trabalho do professor. Não é 

um trabalho fácil, considerando a sociedade como está, os alunos como estão e o que o 

mundo oferece. A sala de aula é um grande desafio. Temos que ter grande respeito pelo 

professor. Temos oferecido uma formação continuada. Mesmo com todas as oficinas, pelo 

fato dele dar muitas aulas, ele não consegue aplicar todos os conhecimentos das oficinas.  

Vamos oferecer um encontro, agora no fim do mês de setembro, que realizamos 

semestralmente. Haverá 140 oficinas para capacitação, de 5ª a sábado, das 7 às 10:30 horas.  

Nós procuramos formar e instrumentar o professor. Se o professor fizer 30 horas ele tem um 

certificado. Não haverá aula e o professor tem que freqüentar, pelo menos, o horário 

correspondente às suas aulas. Vêm muitos profissionais que são “capacitadores”.  

O professor, para sobreviver, dá muitas aulas e mesmo com todas essas oficinas fica 

complicado aplicar tudo que ele aprende. Mas há uma troca de idéias muito grande. Nós 

procuramos, com essa formação, instrumentar o professor.  

Os “capacitadores” são pessoas que, para contratar, analisamos os currículos, as 

experiências e as propostas que eles mostrarão para trabalhar de forma interessante os 

conteúdos. Os professores já estão se inscrevendo para o encontro e vão preenchendo as 

vagas das oficinas. Os professores ganham um material específico pasta, caderno, etc.   

Acredito que os PCN trouxeram algumas contribuições, pelo menos de um conteúdo 

para ser discutido. Muitos reclamam por eles terem sido feitos por “especialistas”, pelos 

termos usados, mas foi uma abertura e eles nos deram oportunidade para trabalhar com os 

“capacitadores” do MEC. A única coisa, que ainda gasta muito tempo, é a parte burocrática 

 

Apostilas 

Supervisora Tania: Quanto às apostilas adotadas, elas são do Colégio Objetivo, 

escola que elabora esse material didático. Elas vieram normatizar um pouquinho a questão 

dos conteúdos. O professor de 5ª a 8ª série, às vezes, não permanece muito tempo na escola, 

pois na atribuição (de aulas) ele muda de escola. Ficavam lacunas, pois alguns conteúdos 

não eram trabalhados. Não é uma “camisa de força”. É um instrumento para ele, só que ele 

vai pôr o seu fermento. É um fio condutor. O professor pode alterar um pouquinho, mas não 

pode abandonar a apostila. Os pais gostam das apostilas. 
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Há uma dificuldade do professor em conciliar o conteúdo e o projeto, mas algumas 

ações desenvolvidas pela Secretaria da Educação chegam até os professores para isso. Uma 

ação, por exemplo, implantada em todas as escolas nesse ano, foi a proposta de trabalhar o 

tema Tabagismo e Alcoolismo, com um cronograma proposto pela Secretaria da Educação 

para ajudar as escolas a se organizarem. Foi um mini projeto e as escolas, em um encontro, 

mostraram os resultados dos trabalhos desenvolvidos por cada disciplina.  

Há algumas escolas que ainda, por iniciativa própria, mantém e propõem os projetos. 

Mas, de qualquer forma, todas as escolas devem, pelo menos, desenvolver um projeto no 

primeiro semestre e um no segundo semestre. Se quiser fazer mais, pode. A escola procura 

envolver todos os professores. É uma orientação da Secretaria da Educação. Dentro dos 

planos escolares, eles enviam seus projetos para a Secretaria da Educação. Já as EMEIs 

desenvolvem os projetos com muita segurança e propriedade.  

É mais difícil para os professores de 5ª a 8ª séries, por conta da organização dos 

horários e por eles serem especialistas, realizar a interdisciplinaridade. Quando não deveria 

ser! Todos os supervisores orientam e discutem com os professores essas questões.  

 

Projetos 

Supervisora Selma: As escolas escolhem, também, os temas para desenvolver projeto. 

As escolas que eu supervisiono desenvolveram, nesse ano, um projeto denominado “Pessoas 

Ilustres”. Os alunos escolheram uma personalidade marcante para estudar, por exemplo, 

Cazuza (trataram sobre o problema das drogas e AIDS), Airton Senna (sobre esportes) e 

depois apresentaram um jornal que foi apresentado por todas as escolas juntas. Teve, 

também, no semestre anterior, um projeto sobre a água e desenvolveram muitas atividades 

ligadas ao desperdício, problemas relacionados a esse recurso e todos os professores 

participaram. Fizeram saídas para observar o rio Tietê e, provavelmente, outras. No final 

fizeram uma grande apresentação com vídeos, músicas, danças, que apresentaram na própria 

escola. São atividades muito válidas e que procuram envolver a todos. 

Nós oferecemos um material de acervo sobre o Centro Histórico, procuramos 

resgatar e desenvolver projetos sobre a história da cidade com todas as escolas, porque o 

município recebeu muitos migrantes e teve um crescimento populacional acentuado nos 

últimos anos. 
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 Supervisora Tania: Em todas as saídas programadas, as escolas têm que mandar um 

anexo para a Secretaria da Educação, mostrando que a saída está dentro de um projeto que 

está sendo desenvolvido. Em todos os projetos, os temas transversais têm aparecido, como: 

saúde, sexualidade, meio ambiente, pluralismo cultural... 

Temos uma porcentagem de saída por escola, um número de ônibus para cada escola 

e, então, distribuímos as visitas. Eles usam tudo e mais ainda os carros da Secretaria. 

Oferecemos os ônibus e pedimos para que os professores evitem lugares que sejam pagos. As 

escolas sempre querem mais saídas do que a divisão feita. No início do processo de 

municipalização não era assim, não saiam tanto, mas nós lutamos para isso. 

 

Projeto Político Pedagógico 

Supervisora Tânia: Temos procurado orientar as escolas para que o Projeto Político 

Pedagógico seja elaborado com toda equipe: professores, coordenadores e direção. Os 

coordenadores têm papel fundamental e, inclusive neste ano, participaram de um curso 

visando o aprimoramento no processo de criação. Os projetos que serão desenvolvidos 

durante o ano são incluídos no Projeto Político Pedagógico. Porém, o plano é 

constantemente avaliado, principalmente nas HTPC, podendo sofrer mudanças. Podem, por 

exemplo, surgir outros projetos. No final do ano, em dezembro, é feita uma avaliação geral 

do Projeto Político Pedagógico e seu desenvolvimento. 

 

3.4. Considerações sobre o relato das supervisoras 

Através dos relatos das supervisoras, fica evidente que o trabalho com projetos tem 

uma relevância em todo o ensino da rede municipal e que estão sendo desenvolvidos, no 

mínimo, semestralmente, em cada escola, em todas as séries. Alguns projetos constam do 

Projeto Político Pedagógico e outros são criados no decorrer do ano letivo, sendo que são 

desenvolvidos com temas sugeridos pela Secretaria da Educação ou idealizados pela própria 

escola. Os supervisores orientam os professores nos projetos, inclusive, para que haja 

integração entre as disciplinas. Segundo a supervisora, existe maior dificuldade dos 

professores que lecionam a partir da 5ª série, em relação à interdisciplinaridade, pelo motivo 

deles serem especialistas. Podemos considerar, também, o fato de que, a partir da 5ª série, a 
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estrutura disciplinar é mais rígida e definida através das matérias obrigatórias distribuídas na 

carga horária.  

Porém, retomando o conceito de interdisciplinaridade, como explica ZaABALA 

(1998), que é a interação entre duas ou mais disciplinas, podendo ir desde a comunicação de 

idéias até a interação recíproca de conceitos, da metodologia e de dados de pesquisa. Nessa 

perspectiva, mesmo uma Educação centrada no aluno, não pode prescindir do ensino dos 

conteúdos disciplinares. Analisaremos, nos dois estudos de caso, o grau de interação que 

houve entre as disciplinas no desenvolvimento dos projetos. 

A articulação entre projetos pessoais e coletivos é uma tarefa permanente e um desafio 

para os educadores envolvidos no processo educativo escolar e relaciona-se aos múltiplos 

aspectos que se interagem, como a estrutura organizacional administrativa e pedagógica da 

escola, a formação do professor, seu compromisso, boa vontade e número de aulas que 

ministra. MACHADO (2004) afirma que a construção de tal articulação é o sentido maior de 

cidadania e o objetivo mais nítido da Educação. Nas entrevistas com as professoras das 

escolas públicas, buscamos compreender como os projetos puderam se desenvolver no sentido 

da construção da cidadania. 

Quanto às saídas com os alunos, segundo as supervisoras, devem ser autorizadas pela 

Secretaria Municipal da Educação, pois consideram a importância de estarem inseridas no 

currículo escolar em contextos de ensino e aprendizagem, ou seja, não serem aleatórias. 

Segundo o relato, as saídas não devem implicar em gastos financeiros para os educandos, 

porque, caso contrário, nem todos poderiam participar; portanto algumas saídas não podem 

ser realizadas. Porém, acreditamos que nos trabalhos de campo e outras saídas que impliquem 

em gastos, mas que sejam relevantes para a formação e aprendizagem dos educandos, 

poderiam vir a ser financiados através da escola. 

O material adotado referido, na forma de apostilas, foi adquirido de escola particular 

que também faz uso do mesmo, tendo um custo financeiro para a prefeitura. Não analisamos 

propriamente a aquisição e o uso das apostilas, mas pudemos perceber que, apesar de serem 

reconhecidas como importantes para o desenvolvimento dos conteúdos, trouxeram uma 

limitação para o desenvolvimento de projetos, pela obrigatoriedade do professor em ter que 

cumprir a programação apresentada nas apostilas e, em alguns casos, não conseguir integrar-

se aos projetos. De acordo com os relatos, a apostila tenta suprir o problema das trocas de 



 
 

78

escolas que os professores fazem em função das escolhas de aulas. A estrutura organizacional 

escolar relativa à distribuição de aulas nas respectivas escolas não favorece uma permanência 

duradoura dos professores nos estabelecimentos, acarretando, provavelmente, um 

comprometimento nos relacionamentos afetivos, na qualidade e continuidade dos trabalhos. 

Nesta problemática que se apresenta, indagamos sobre o sistema de ensino: Tende a tornar o 

professor como mero executor de um projeto político-pedagógico, se ele não participar da 

seleção de conteúdos? 

Quanto à formação contínua dos professores, também chamada pelas supervisoras de 

“capacitação”, é oferecida semestralmente, com inúmeras oficinas e incentivo para que os 

professores participem. Os profissionais que coordenam os trabalhos vêm de fora para 

realização das oficinas e são chamados de “capacitadores”. Segundo VEIGA (2006), a 

formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do projeto político-

pedagógico. O grande desafio da escola, ao construir sua autonomia, é transformar a visão de 

“programas de treinamento” para ousar assumir o papel fundamental na formação dos 

profissionais. Questionaremos junto aos professores sobre a qualidade das oficinas, seus 

reflexos na formação profissional e na prática escolar. 

Um ponto que parece determinante na qualidade dos trabalhos a serem desenvolvidos 

é a quantidade de aulas que os professores precisam assumir e, assim, como foi relatado pela 

supervisora, dificultando a disponibilidade de tempo e dedicação. Essa problemática não será 

aprofundada no presente trabalho; está relacionada aos baixos salários dos professores, à falta 

de remuneração pelos trabalhos desenvolvidos no planejamento, nas preparações de 

atividades, correções, leituras diversas e cursos de formação. 

Esses relatos suscitaram reflexões, questionamentos e favoreceram uma primeira 

aproximação da realidade a ser pesquisada e, assim, ofereceram subsídios para as entrevistas 

com os professores. 

Questionaremos nas entrevistas com os professores: Como esses projetos se articulam 

com os conteúdos obrigatórios a serem desenvolvidos nas apostilas? Esses projetos instigam 

os alunos para o conhecimento e uma aprendizagem significativa? Levam ao desenvolvimento 

do espírito de pesquisa e à criatividade? Integram as disciplinas, ou cada professor vai 

desenvolver os seus conteúdos isoladamente? Como ocorre a formação contínua do professor 

e em que medida favorece o desenvolvimento dos projetos?  



3.5. As narrativas das professoras entrevistadas 

Primeiramente, localizaremos, no mapa do município de Santana de Parnaíba, as 

escolas em que as professoras foram escolhidas para entrevista: EMEF Professora Ruth de 

Azevedo Silva Rodrigues, localizada no Jardim São Luís e a EMEF Governador Mario Covas 

Junior, localizada no Parque Santana II. 

 

 

Figura 9 – Mapa do Município de Santana de Parnaíba (sem escala) e a localização das 

escolas   

 
Fonte: Plano Diretor 1997      

• Centro Histórico 

• EMEF Profª Ruth de Azevedo Silva Rodrigues 

• EMEF Governador Mario Covas Junior  
 

 

A análise dos resultados dos questionários aplicados e tabulados demonstra que alguns 

professores desenvolvem certas práticas que, no conjunto (planejamento e seqüência das 
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ades extraclasses, como o trabalho de campo, realizadas através 

do método Estudo do Meio. 

arte da dinâmica da realidade e mostram o 

ovimento contínuo em que a pesquisa se insere. 

projetos pedagógicos que existiram nos últimos cinco anos de que você 

e envolveram, mudaram de 

compor

                                                

atividades), parecem se relacionar a uma concepção de projeto e que favorece ao educando a 

construção do conhecimento através da pesquisa. Através de alguns relatos das professoras11 

entrevistadas, feitos com mais detalhes, foram contadas experiências significativas com 

“projetos” que incluem ativid

 

1ª entrevista – Entrevista realizada com a professora Silvia, no dia 5 de outubro de 

2005, na Secretaria de Educação. A professora é atualmente assistente de diretoria da EMEI 

Curumim, pedagoga e, até dois anos passados, ela foi professora eventual. Houve um 

equívoco e, no final da entrevista, percebemos que essa professora não foi aquela que havia 

sido escolhida, mas que tem o mesmo nome. Porém, pela riqueza da entrevista, resolvemos 

inseri-la, pois o inusitado e o imprevisível fazem p

m

 

Comente sobre os 

tenha participado. 

Silvia: Cada bimestre é um tema. Eu participei do projeto Tabagismo e Álcool, Violência, 

Folclore, Dia da Criança, do Idoso, Meio Ambiente, da Água, Meio Ambiente, Identidade. 

Sobre a terceira idade12 foi feito da 1ª série do Ensino Fundamental até o 3ºano do Ensino 

Médio, na EMEF Governador Mario Covas Junior e foi o que eu mais gostei. No início 

pensávamos que seria um tema complexo, mas os alunos s

tamento e demonstraram maior respeito pelas pessoas.  

Nas escolas fazemos reuniões para elaborar o projeto, onde todos participam: 

merendeiras, faxineiras, funcionários, professores, alunos. Por que não é idéia de uma 

pessoa. Quando não há a indicação do tema pela Secretaria da Educação, o tema fica aberto 

e, então, fazemos uma votação e vence os mais votados e ou um tema que engloba os demais. 

 
 
11 O nome das professoras são fictícios. 
12 O termo relacionado pelas professoras sobre os projetos Terceira Idade, se refere à classificação da 
Organização Mundial da Saúde que considera na fase da terceira idade a pessoa com idade igual ou superior a 60 
anos. 
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A partir da 5ª série é mais difícil de trabalhar disciplinas integradamente. Os professores, 

to através da discussão e definição da temática. 

laboramos uma proposta de trabalho sobre um projeto integrado entre todas as séries do 

lunos 

mudam

vem, perguntam, interrogam, vêem tudo na prática, se empolgam Eles se sentem 

import

Ao contrário do que a maioria das escolas fazem. Os pais ficam admirados com os resultados 

de aprendizagem e comportamento de seus filhos, sendo que muitos dos pais são analfabetos. 

muitas vezes, trabalham cada um na sua área. 

 
 Qual o papel das oficinas pedagógicas oferecidas pela Secretaria de Educação de Santana de 

Parnaíba para a sua formação continuada? 

Silvia: Alguns oferecem novidades para nós, principalmente para professores novos da rede 

que não sabem trabalhar com projetos, eles não têm experiência, pois estão ingressando. 

Para quem está na rede complementa a própria formação. Eu assisti uma oficina sobre meio 

ambiente e nós construímos um projeto durante a oficina. A “capacitadora” enfocou a 

importância de se começar um proje

E

Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 

 

O que você acha sobre o incentivo a projetos por parte da Secretaria da Educação? 

Silvia: Muito bom. Eu acredito que outros municípios não trabalham com projetos, são mais 

tradicionais no ensino. Trabalham com temas, mas não com essa integração. Geralmente, 

temos um projeto por bimestre relacionado ao contexto que o aluno vive. Mas, quando 

surgem outros temas, nós trabalhamos também. Trabalhamos com o que está acontecendo no 

momento, não tem como fugir, pois os alunos comentam os acontecimentos atuais. Os alunos 

aprendem muito com os projetos. No final do projeto, às vezes, nem temos a noção exata de 

quanto eles aprenderam. Nas reuniões com os pais, eles contam que, inclusive, os a

 de comportamento e atitudes. As crianças também influenciam os pais. Teve uma mãe 

que falou assim: parei de fumar por causa do meu filho e o que ele aprendeu na escola. 

 Quanto às saídas que fazem parte dos projetos, são feitos: painéis de foto, esculturas, 

maquetes...Os educandos se vêem como parte da sociedade nos estudos de campo. Eles se 

envol

antes, se entretêm e não dão trabalho nas saídas. Os pais até se admiram com tudo 

isso. 

 Aqui nós procuramos incentivar o aluno a procurar a resposta e não dar tudo pronto. 
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Quando eu fui para a direção eu senti um vazio, por não estar na sala de aula, mas eu 

vou junto em todas as excursões e eu procuro estar sempre em contato com alunos e 

professores na escola. 

 

Gostaríamos que você comentasse sobre o material didático adotado, particularmente as 

apostilas. 

 Silvia: Em relação às apostilas, elas existem desde 2002 para auxiliar. A apostila é boa para 

ter noção da matéria a ser dada. Vem para apoiar, porque nós trabalhamos com projetos, 

mas tem que conciliar os dois. Porque tem o vestibular e os seus conteúdos. Alguns 

professores de 5ª a 8ª série acham difícil de conciliar e preferem trabalhar mais a apostila 

que o projeto, porque tem que se envolver e é mais trabalhoso. Alguns professores gostam 

das apostilas e outros não, acredito que seja dividido. 

 

Em relação às propostas dos PCN, aos objetivos propostos, como esse projeto desenvolvido 

sobre a problemática dos idosos se desenvolveu? Quais resultados obtidos? Houve alguma 

produção? 

Silvia: Projeto Idoso foi indicado pela Secretaria, no ano de 2003, para as escolas. Foi de 

repente, parece que foi indicado por causa do Estatuto do Idoso, não sei direito. Aí sentamos 

para definir. Todas as escolas da rede do município trabalharam. Na escola que eu 

trabalhava na época, EMEF Mario Covas Junior, primeiro fizemos pesquisas conceituais 

para entender o que significa ser idoso, conversamos sobre preconceitos, fizemos a árvore 

genealógica dos alunos, pesquisamos histórias que falam de idosos, etc. Uma classe visitou 

um asilo e entrevistou os idosos. Os alunos fizeram fuxico, tricô, crochê, boneco de pano, 

pintura em pano de prato... Vieram pessoas da terceira idade para dançar na escola. Alguns 

idosos vieram visitar a escola, desenhar com os alunos... Foi crescendo e uma coisa foi 

puxando a outra. Fizemos um evento para os avós: com teatro, danças, painéis, exposição 

dos trabalhos e objetos antigos. Nós achamos que os alunos não iriam se envolver, mas eles 

se envolveram bastante.  

Em relação aos PCN, não temos muito contato direto com eles, porque a realidade de 

trabalho na escola é diferente. Mas sabemos que eles também falam da importância dos 

projetos, das temáticas contextualizadas, etc. 
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Sobre as avaliações, você poderia contar como elas ocorrem?  

Silvia: As avaliações são feitas considerando o desempenho e envolvimento dos alunos e o 

professor não precisa fazer provas para os alunos. Ele vai analisando e observando os 

alunos no seu processo do dia a dia. Então ele faz uma mescla, na avaliação entre os projetos 

e os conteúdos das apostilas. Os professores podem considerar também um trabalho escrito 

ou uma pesquisa como um documento ou registro. Avaliamos os alunos, não com notas, mas 

com os seguintes conceitos: EP (em processo), S (satisfatório), PS (plenamente satisfatório). 

 

O que falta nas escolas para que o processo de ensino e aprendizagem ganhe mais qualidade? 

Silvia: Os pais participarem mais, porque muitas vezes eles não prestam muita atenção nos 

filhos, pela vida que levam e as dificuldades que têm. Outra coisa é que os professores devem 

continuar aprendendo maneiras de tornar o ensino mais interessante aos alunos. 

 

2ª entrevista – Entrevista realizada no dia 26 de outubro de 2005, na Secretaria da Educação 

de Santana de Parnaíba, com a professora Ana Aparecida de Geografia que foi convidada para 

ser “professora de Biblioteca” neste ano, na prefeitura de Santana de Parnaíba, no período 

diurno. A professora leciona em escola estadual, no período noturno. 

 

Comente sobre a sua participação em projetos pedagógicos nos últimos cinco anos. 

Ana Aparecida: O projeto mais importante foi sobre os idosos, de 5ª a 8ª série, na EMEF 

Profª. Ruth de Azevedo Silva Rodrigues, no primeiro semestre de 2002. Foi fantástico. 

Envolveu a escola toda. Todos os professores e alunos participaram. Nós íamos ao asilo toda 

a semana e quando o projeto acabou os alunos continuaram a visitar o asilo. Trabalhei, de 

início com a professora de Português, muito participativa. O objetivo era conhecer sobre o 

envelhecimento da população de Santana de Parnaíba, nos contextos econômico e social, em 

nível local e relacionar com o global. Fizemos pesquisas nas ruas do centro e em um asilo 

municipal, através de questionários e entrevistas sobre as condições de vida dos idosos.  

Nas visitas ao asilo, os idosos esperavam os alunos, interagiam, desenhavam... 

Fizemos uma pasta com fotos, questionários, textos, que ficou na escola. Eu pensei em fazer 

um jornal, mas é tecnicamente muito complicado. Os alunos produziram muitos textos, 

poesias, crônicas, painéis de fotos, construíram gráficos com a professora de matemática. O 
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professor de inglês ajudou a pesquisar sobre como é em outros países o envelhecimento em 

comparação com o Brasil. Educação Artística fazia dobraduras usando poesias. Fizemos 

apresentações, etc. 

 Os mais bagunceiros foram os que mais produziram. Não fugimos da matéria. 

Aprenderam muito. Foi um semestre inteiro. 

Só que eu fiquei muito chateada com a prefeitura, ela não reconheceu o nosso 

trabalho, pois em seguida, no ano de 2003, a prefeitura fez o mesmo projeto sem conversar 

com os professores que foram os idealizadores. Eles não tiveram a devida consideração em 

nos comunicar. Foi feito um projeto com mais divulgação nos meios de comunicação, faixas 

nas ruas e em todas as escolas públicas de Santana de Parnaíba. 

  

Você poderia comentar sobre os recursos didáticos mais utilizados no seu trabalho, 

particularmente as apostilas.  

Ana Aparecida: A apostila é boa, mas é difícil e foi implantada de maneira errônea. Todos os 

alunos e professores têm dificuldades. Eles quiseram algo do dia para a noite. Deveria ter 

sido de maneira gradativa, ano a ano, desde a 1ª série. Tem que cumprir o conteúdo da 

apostila. Nem todos as classes são iguais, mas você tem que cumprir o programa. Eu não 

conseguia cumprir. Por causa do jeito que trabalho. Eu não consigo dar respostas prontas, 

então eu quero que eles descubram a resposta. Eu quero que eles criem e quero ensinar a 

pensar. Eu quero formar um aluno crítico. Tem alunos formados que eu encontro e dizem 

quanto eles me consideram e não me esquecem, porque conseguiram se desenvolver. 

 Outro recurso didático que eu usava era procurar tirar os alunos da classe. Pois 

estamos acostumados a passar todo dia num lugar e não observamos. Vemos e não 

enxergamos. As saídas são muito dificultadas e restringem esse trabalho. Todo ano trabalho 

com projetos. A Secretaria propõe três ou quatro projetos por ano, mas também fazíamos os 

nossos projetos. Já tínhamos um grupo unido que sempre se reunia e fazia. Os professores de 

Língua Portuguesa e Inglês sempre participam comigo. Os alunos cobram os projetos todo 

ano, por causa do envolvimento dos anos anteriores.  

 

Qual o papel das oficinas pedagógicas oferecidas pela Secretaria da Educação de Santana de 

Parnaíba para sua formação continuada? 



 
 

85

Ana Aparecida: Assisti uma oficina sobre Literatura que foi fantástica. Foram cinco horas de 

atividades e quando percebi já tinha acabado. Porém, a maioria das oficinas não tem 

renovação e o pessoal é despreparado. As oficinas são muito teóricas. Fui assistir uma sobre 

Literatura de Cordel e a professora ficou lendo todo o tempo. 

 

O que você acha sobre o incentivo aos projetos dado pela Secretaria da Educação? 

Ana Aparecida: Os temas já vêm prontos. Eu acho que a escola deveria escolher o tema, 

assim, os professores iam trabalhar bem melhor. Outro aspecto, é que acaba sendo muito 

sensacionalista, mostrar que está sendo desenvolvido projetos nas escolas. Sai no jornal do 

município:“Fazemos projetos, oficinas para uma melhor formação dos professores...”. 

 

Em relação aos PCN e aos objetivos propostos, como esse projeto desenvolvido sobre a 

problemática dos idosos ocorreu? Quais os resultados obtidos? Houve alguma produção? 

Ana Aparecida: A interdisciplinaridade que é proposta nos PCN é difícil, porque, em geral, 

as pessoas são individualistas, não querem trabalhar com o outro. Acredito que quem tem 

que aparecer é o aluno. As pessoas têm que trabalhar em conjunto. Em geral, não querem 

passar para o outro aquilo que é legal, que são boas experiências. Fui trabalhar com a 

professora de Ciências e ela começou a trazer prontos os trabalhos e dizia que o marido dela 

estava ajudando. Não importa ficar tão bonito, mas o fundamental é que o aluno participe e 

faça. 

Outro ponto é o trabalho com projetos, que atrai os alunos, que hoje em dia estão 

desinteressados. Você consegue despertar o aluno para a realidade. Nesse projeto dos 

“Idosos”, os alunos passaram a respeitar mais os idosos. Eles pediam para ir com os pais 

nos finais de semana e fizeram muita reflexão sobre as questões sociais. Com esse projeto 

eles conseguiam ver e sentir, através das histórias de vida dos idosos, aquilo que eles não 

querem para eles, além do entendimento econômico e social relacionados à problemática. 

Perceberam também que tem idosos na rua e que não conseguem uma instituição. Tudo isso 

despertou o interesse dos alunos pela escola, pelo estudo e favoreceu a criação e produção 

dos alunos. 

 

O que falta para que o processo de ensino e aprendizagem ganhe mais qualidade? 
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Ana Aparecida: O professor está muito despreparado para dar aula. Além de muitos 

trabalharem 58 horas aula por semana e isso sobrecarregá-los. O ideal seria ser preparado 

para trabalhar melhor. A faculdade não prepara ninguém. O que você aprende na faculdade 

você quase não aplica. O professor deveria, por exemplo, ler jornal. Tem professor que fala 

que não gosta de ler e, mesmo assim, quer que o aluno tenha gosto pelo estudo. Nós somos o 

espelho. Eu fiz dois anos de faculdade de Jornalismo e aprendi a ler os assuntos mais 

variados. Eu sinto essa limitação dos professores em relação às leituras. Eu trabalho 48 

horas semanais e arrumo tempo para ler. 

Ainda, o aluno já chega desmotivado, com tantos problemas familiares, sociais e isso 

tem piorado muito. Quero me sentir professor. Sair da aula feliz que você despertou o aluno, 

que os alunos despertem e participem. Eu sei que quem tem que primeiro despertar são os 

professores. Por exemplo, projeto dá mais trabalho, porque tem que pesquisar e trabalhar 

junto. 

Nas escolas do Estado é, ainda, pior. Aqui o professor trabalha um pouco melhor. 

Nas escolas do Estado, os educadores não estão nem aí com os alunos. Lá não tem nada de 

projetos. Na escola que eu trabalho não tem coordenador para integrar os professores. Por 

exemplo, os professores soltam os alunos 20 minutos antes, sendo que são pessoas que 

trabalham e se esforçam para estar lá. É falta de respeito com o aluno. Ontem, na reunião, 

eu falei aos professores,indignada com isso: não importa o quanto você está ganhando, você 

fez essa opção!  

As escolas da prefeitura têm boa infra-estrutura como: biblioteca, com uma variedade 

livros, mas falta participação do professor. Estão treinando professores para ter atendimento 

e orientação na biblioteca das sete horas da manhã às dez da noite 

Outra coisa, é que todas as escolas recebem jornais e revistas, mas não vão para a 

sala dos professores, ficam na sala dos diretores. Assim, os professores não podem 

aproveitar os intervalos e ler. Deveria estar à disposição do professor.  Eles não têm que 

guardar, porque pode sumir. Mesmo na biblioteca você houve dizer: esse livro não pode 

emprestar porque pode estragar.  

Os coordenadores deveriam gastar mais o tempo conversando com os professores 

sobre problemas e projetos que estão se desenvolvendo. 
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O que você espera como professora e da vida em geral? 

Ana Aparecida: Como professora eu estou desanimada com tudo. Você tem que ter 

satisfação e prazer naquilo que você faz. A situação tem piorado muito, desde que eu comecei 

a trabalhar, 19 anos atrás: o desinteresse dos alunos e dos professores aumentou. Você 

procura ajuda da direção, também, não aparece. Vira uma bola de neve. Quem tem 

realmente um compromisso fica decepcionado. Eu não estou falando de salário, apesar de 

que, esse, tem piorado muito. Estou falando da qualidade do trabalho. Às vezes, eu tenho 

vontade de parar e ir fazer outra coisa, como um comércio.  

 

3.6. Análise dos relatos das professoras 

 

Os projetos Terceira Idade 

As professoras relataram, enfaticamente, que há o desenvolvimento de projetos em 

todas as escolas públicas do município, sendo que alguns são, periodicamente, indicados pela 

Secretaria da Educação e outros podem ser desenvolvidos por iniciativa da própria escola. 

Essas iniciativas de trabalho com projeto surgiram, por parte da Secretaria da Educação, em 

1998 e, ao que tudo indica, se consolidou em constante e ampla realização. As professoras 

comentaram que acreditam que essas práticas de ensino não são comuns em outras escolas 

públicas de outros municípios e que envolvem de maneira intensa alunos e professores. 

Nos relatos das professoras sobre os projetos Terceira Idade, podemos caracterizá-los 

como Estudo do Meio, embora elas não denominem o método. Estes projetos tiveram 

resultados positivos importantes: as atividades extraclasses incluíram trabalho de campo e se 

desenvolveram entre várias disciplinas; os educadores e educandos se voltaram para a 

pesquisa e trabalharam juntos na construção de conhecimentos. 

Nas avaliações, os resultados relativos à participação dos educandos nas atividades, 

tarefas e trabalhos dos projetos são considerados, cabendo ao professor o peso a ser dado, 

juntamente com outras formas. Isso permite ao professor considerar e valorizar os resultados 

de aprendizagem através dos projetos, no currículo escolar. Desta forma, o trabalho escolar 

com projetos se apresenta como uma alternativa de método e diversificação de trabalho. 

As professoras entrevistadas contaram sobre suas experiências e, nesse sentido, 

destacaram o projeto sobre a Terceira Idade como tendo sido muito “rico” para motivar e 
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conscientizar os alunos da problemática social e, a partir de um estudo localizado, possibilitar 

correlações mais amplas, como nos conta a professora ANA APARECIDA sobre o projeto: 
 

O objetivo era conhecer sobre o envelhecimento da população de Santana de Parnaíba, nos 

contextos econômico e social, a nível local e relacionar com o global. Fizemos pesquisas 

nas ruas do centro e em um asilo municipal, através de questionários e entrevistas sobre as 

condições de vida dos idosos. Nas visitas do asilo, os idosos esperavam os alunos, 

interagiam, desenhavam,etc. 

 

Os educandos puderam construir conhecimentos relacionando conteúdos sobre a 

sociedade, economia e cultura com as vivências possibilitadas pelos trabalhos de campo. 

Assim, a compreensão da realidade pôde se integrar nas dimensões teórica e prática, através 

do método Estudo do Meio. Segundo PONTUSCHKA (1994), o Estudo do Meio começa na 

escola onde se planeja com os alunos a parte organizacional como garantia para um 

desempenho satisfatório na pesquisa de campo. Nos projetos Terceira Idade a participação dos 

alunos ocorreu no planejamento, na elaboração de questionário de investigação e em diversas 

atividades como painéis, teatro, vídeo, poesia e desenhos, apresentados no evento final.  

“Durante o estudo tudo deve ser documentado, para posteriormente em sala de aula, os 

dados serem organizados e construir um ‘dossiê”, que servirá como instrumental teórico para 

as aulas de cada uma das disciplinas” (PONTUSCHKA, 1994, p.191). Segundo os relatos das 

professoras e das pastas que me foram entregues, pudemos verificar parte da documentação 

das atividades e dos trabalhos realizados. Na foto13, a seguir, temos o registro de uma das 

visitas ao asilo, em que se observa uma interação do idoso com os educandos. Este idoso 

compareceu ao evento final do projeto na escola e realizou uma oficina de desenho. 

Percebemos, através dos dados de pesquisa sobre os projetos da Terceira Idade, a 

complexidade da relação entre a escola e a sociedade, e que a escola vai além da reprodução 

do conhecimento. A sociedade ocidental capitalista, em geral, não valoriza o idoso e não 

garante os seus direitos de cidadania. Contudo, os projetos contribuíram para que os 

educandos compreendessem algumas questões sócio-econômicas e culturais relacionadas a 

 
 
13 As fotos apresentadas neste trabalho fazem parte de pastas do projeto Terceira Idade, organizadas na EMEF 
Professora Ruth de Azevedo Silva Rodrigues, pela professora Ana Aparecida e na EMEF Governador Mario 
Covas Junior, pela diretoria da escola. 



esta problemática, aprofundando os conhecimentos e favorecendo a influência nos seus 

valores e ações. Nessa perspectiva, está a concepção de GOODSON (1999) sobre currículo, 

no sentido de que as escolas tanto refletem como refratam definições da sociedade e, assim 

sendo, os projetos revelaram um movimento de interação. 

 

Figura 10 – Idoso desenhando junto aos educandos da EMEF Professora Ruth Azevedo Silva 

Rodrigues, na Casa do Idoso  

 
Fonte: 1 Pasta do projeto Terceira Idade, 2002 

 

Reconhecemos a importância do trabalho pedagógico realizado através dos projetos de 

Estudo do Meio, entre outras possibilidades de métodos, que buscam construir conhecimentos 

com base teórica e através da observação direta da realidade. O educando pode analisar a 
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realidade em seus múltiplos aspectos de forma integrada e relacionada com o cotidiano, 

propiciando a reflexão sobre valores e concebendo o conhecimento como instrumento para 

ação e transformação da sociedade. Nessa perspectiva, SACRISTÁN (1999) analisa a 

dificuldade das ações educativas em definir um espaço aberto ao possível, não dado pela 

natureza, nem fechado pelo contexto. Para o educador esse é um desafio, aprofundar e 

construir conhecimentos que tendem à aproximação da realidade, convivendo com o 

imprevisível.  

 

Tema dos projetos 

O tema Terceira Idade foi escolhido para o desenvolvimento do projeto semestral, no 

ano de 2002, por iniciativa da professora Ana Aparecida, na EMEF Professora Ruth de 

Azevedo Silva Rodrigues. Foi considerado, pela Secretaria da Educação, como um bom 

trabalho realizado. No ano seguinte, foi indicado pela Supervisão de Ensino para que todas as 

escolas desenvolvessem, obrigatoriamente, um projeto semestral a partir do mesmo tema. Por 

isso, em 2003, a professora Silvia participou do projeto Terceira Idade na EMEF Mario Covas 

Junior. 

A idéia de projeto e valor são como duas faces de uma mesma moeda. Machado 

(2004) analisa que ter um projeto significa ter uma meta que escolhemos livremente, 

solidariamente com as circunstâncias que nos constituem. Considerando a conduta da 

Secretaria Municipal da Educação, podemos questionar: Será que a indicação do tema, ao 

considerar relevante para o município como um todo, sem a escolha pela escola, traz bons 

resultados? Poderíamos estabelecer alguma comparação entre os resultados dos trabalhos 

realizados pelas duas diferentes escolas? 

 

Desenvolvimento dos projetos 

Na EMEF Professora Ruth de Azevedo Silva Rodrigues, em que foi originalmente 

desenvolvido o projeto Terceira Idade, houve a idéia do trabalho que foi proposta e discutida, 

primeiramente entre as professoras Ana Aparecida, de Geografia e a de Português e, 

posteriormente, com os outros professores e os educandos. 

A professora Ana Aparecida nos contou, que a maioria dos professores do Ensino 

Fundamental II se interessou e participou. Em discussões teóricas sobre o tema, com os 
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educandos e professores, foram planejadas as pesquisas práticas, como as atividades de 

entrevistas realizadas no Centro Histórico de Santana de Parnaíba, de visitas e de entrevistas 

realizadas na Casa do Idoso. Na continuidade, foram surgindo idéias de outras atividades, 

como oficina de artesanato, teatro, poesia, desenhos, vídeo, caminhada, evento na escola, 

entre outras. As entrevistas realizadas nos trabalhos de campo, segundo a professora, 

contribuíram para perceber a condição de vida de moradores do centro histórico e a 

perspectiva para a velhice; reconstruir a história dos idosos; responder certos questionamentos 

e aguçar outros. 

As análises das memórias exigem um rigor metodológico na crítica e na confrontação 

com outros registros e testemunhos para a “reconstrução” relativa dos acontecimentos e 

contextualização, ou seja, para a compreensão da realidade. O depoimento oral ou escrito 

requer esforço de sistematização e claras coordenadas interpretativas. 

 
A memória, entretanto, não pode ser confundida com a história, como advertem vários 

historiadores. As memórias precisam ser evocadas e recuperadas e merecem ser 

confrontadas. As dos velhos e de pessoas que ainda estão no setor produtivo ou as de 

homens e mulheres nem sempre coincidem, mesmo quando se referem ao mesmo 

acontecimento (BITTENCOURT, 2005, p.170). 

 

Não obtivemos referências de como as entrevistas foram realizadas pelos educandos 

da EMEF Profª. Ruth de Azevedo Silva Rodrigues no projeto Terceira Idade. A ética da 

pesquisa é uma questão fundamental que se coloca no recurso da entrevista. Como afirma 

BOSI (2003) sobre a maestria do pesquisador: “Uma pergunta traz em seu bojo a gênese da 

interpretação final; é uma verdade que não se pode negar. E, no entanto, a liberdade do 

depoimento deve ser respeitada a qualquer preço. É um problema sério da ética da pesquisa”.  

Consideramos que as vivências que os educandos tiveram através das entrevistas 

realizadas puderam contribuir para a compreensão do mundo, revelando a complexidade dos 

acontecimentos e situações. 

Analisando o material que a professora Ana Aparecida nos apresentou (em anexo 2.) 

sobre o projeto da Terceira Idade, podemos perceber, através de fotos, desenhos e textos, que 

há a indicação de resultados significativos e coerentes com o relato. Isso tanto em termos da 



interação dos educandos com a realidade a ser estudada e da construção do conhecimento, 

como em produções artesanais, teatrais, desenhos, gráficos e análise, vídeos, danças e textos. 

 

Figura 11 - Oficina de arte realizada com os idosos no evento Terceira Idade, na 

EMEF Governador Mario Covas Junior  

Fonte: pasta do projeto Terceira Idade, 2002 

 

Os alunos realizaram uma entrevista com o professor ARMANDO PIOVESAN, 

docente aposentado pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mas 

ativo profissionalmente, que relatou:  

 
A conseqüência desse quadro é que o idoso é mal assistido, é portador de várias doenças, 

fisicamente fraco, depressivo, dependente e segregado. O governo é o principal responsável 

por todas as ações necessárias para beneficiar a saúde individual e para isso deve: usar 

massivamente a mídia como trabalho educativo, propiciar os meios como serviços para 

uma saúde de melhor qualidade, praças de esporte, alimentos de boa qualidade, melhorar o 

poder aquisitivo da população. (em anexo2.) 
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Percebemos como um trabalho voltado para a pesquisa pode abranger múltiplos 

aspectos, inclusive o de buscar a conscientização social. Os alunos puderam através do idoso 

professor Piovesan, que teve condições sócio-econômicas favorecidas, analisar a problemática 

das desigualdades de renda, cultura e o descaso político governamental a isto associado. 

Segundo os relatos da professora Ana Aparecida, as seqüências de atividades do 

projeto incluíram: momento de problematização; programação preliminar das atividades 

práticas de pesquisa; entrevistas no Centro Histórico de Santana de Parnaíba; visitas à Casa do 

Idoso e entrevistas; oficinas de artesanatos; realização de vídeo e teatro; grande evento com a 

participação de pais, avós e idosos da comunidade, com dança, vídeo, teatro, oficinas de arte, 

exposição de objetos antigos, caminhada, etc. 

Considerando os relatos e o material apresentados pela professora, o projeto da 

Terceira Idade demonstra ter envolvido amplamente a escola e ter tido bons resultados de 

aprendizagem, o que causou repercussões positivas junto à Secretaria da Educação. Essa foi 

uma justificativa para que, no ano seguinte, a Secretaria da Educação indicasse para que todas 

as escolas públicas do município de Santana de Parnaíba desenvolvessem um projeto com o 

mesmo tema. Com isso, como já foi mencionado, no ano seguinte, na EMEF Governador 

Mario Covas Junior e em todas as outras escolas municipais de Santana de Parnaíba houve o 

desenvolvimento do projeto Terceira Idade, do qual Silvia participou, como professora. 

A professora SÍLVIA diz considerar esse projeto o mais importante de todos de que 

participou, pelo envolvimento que tiveram os educandos e da escola como um todo. Como foi 

um tema indicado pela Secretaria, os professores não estavam seguros que seria bem aceito e 

trabalhado e, nesse sentido, ela comenta: “No início pensávamos que seria um tema 

complexo, mas os alunos, começaram a mudar de comportamento e demonstrar maior 

respeito pelas pessoas”. (ver capítulo 3.5.) 

Os relatos da professora SÍLVIA indicam que o projeto movimentou a comunidade 

escolar da EMEF Governador Mario Covas Junior, no sentido da motivação pelo 

conhecimento, compreensão da realidade sócio-econômica e integração entre professores, 

alunos, pais, avós e outras pessoas da terceira idade do entorno escolar, através de um 

processo com múltiplas atividades e, segundo relato da professora: 

 



Na escola que eu trabalhava na época, EMEF Governador Mario Covas Junior, primeiro 

fizemos pesquisas conceituais para entender o que significa ser idoso, conversamos sobre 

preconceitos, fizemos a árvore genealógica dos alunos, pesquisamos estórias que falam de 

idosos, etc. Uma classe visitou um asilo e entrevistou os idosos. Os alunos fizeram fuxico, 

tricô, crochê, boneco de pano, pintura em pano de prato. Vieram pessoas da terceira idade 

para dançar na escola. Alguns idosos vieram visitar a escola, desenhar com os alunos. Foi 

crescendo e uma coisa foi puxando a outra. Fizemos um evento para os avós: com teatro, 

danças, painéis, caminhada, exposição dos trabalhos e objetos antigos. 

 

Como já foi dito, a professora relatou que sentiu uma insegurança a respeito do 

sucesso que teria o desenvolvimento do projeto, de início, quando proposto pela Secretaria. 

Assim, no decorrer do processo, surpreendeu-se com os resultados relativos ao envolvimento, 

à criatividade e às atividades desenvolvidas, como exemplo, a peça sobre o tema Terceira 

Idade, criada com texto e montagem próprios educandos. 

 

Figura 12. - Peça teatral produzida, durante o projeto Terceira Idade, pelos alunos e 

apresentada em evento na EMEF Governador Mario Covas Junior  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: pasta do projeto Terceira Idade, 2002 
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Segundo demonstram os relatos da professora Sílvia e o material fornecido, a escola 

desenvolveu o projeto Terceira Idade, visando trabalhar o conceito de “acessibilidade 

universal” e a inclusão social, como é referido no documento sobre o Projeto Semestral, 

Valorização do Idoso (em anexo 3.)a seguir: 

 
Esse conceito informa a necessidade de não diferenciar os membros da enorme colcha 

social. A cidade e seus equipamentos devem servir a todos, sem exceção. (...) A qualidade 

de vida envolve uma boa alimentação, exercícios físicos moderados, cultura e lazer, 

educação, emprego digno, assistência médica entre outros fatores que podem nos levar a 

uma qualidade de vida digna e saudável.   

 

Nesta escola houve, também, a realização de um evento da Terceira Idade com um 

cronograma definido (em anexo), com as seguintes atividades: caminhada com os idosos pelo 

bairro, jogos, brincadeiras, coral, bingo, teatro, vídeo, exposição de artesanatos produzidos 

pelos idosos e educandos e Baile da Saudade. 

 

Figura 13 - Apresentação do vídeo sobre Terceira Idade, produzido pelos alunos, na EMEF  

Governador Mario Covas Junior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: pasta do projeto Terceira Idade, 2002 
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Continuamos a reflexão sobre a definição dos temas, ou seja, se quando são decididos 

na própria escola ou, de outra forma, indicados pela supervisão, influenciam quanto à 

motivação e envolvimento dos educadores e educandos. A professora Silvia relatou que na 

escola em que trabalha atualmente, na assistência de direção, as decisões sobre os 

desenvolvimentos dos projetos e atividades, mesmo quando os temas são indicados pela 

supervisão de ensino, acontecem em conjunto com funcionários e professores, ou seja, de 

maneira participativa e ampla. Esse é um ponto que consideramos uma ação diferenciada, 

motivadora e “democrática”, que pode ter um resultado importante, pelo fato de envolver a 

todos na comunidade escolar. 

 

Figura 14. - Desenho produzido pelos alunos da 7ª série durante o projeto Terceira 

Idade na EMEF Profª. Ruth de Azevedo Silva Rodrigues    

  
 

Em relação aos materiais apresentados dos projetos em que as duas professoras 

participaram, verificamos: 

• Uma pasta sobre o projeto, organizada pela professora Ana Aparecida e pelas outras 

professoras que participaram, guardada na EMEF Profª. Ruth de Azevedo Silva 

Rodrigues, com: fotos, poesias, entrevista, desenhos, gráficos, etc; 
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• Através da professora Silvia, pudemos obter uma pasta sobre o projeto, arquivada na 

EMEF Governador Mario Covas Junior, que foi organizada pela direção, para a 

Secretaria Municipal da Educação, que contém: o cronograma, um questionário 

aplicado para a comunidade escolar, fotos e relatórios oficiais das atividades 

realizadas no evento da Terceira Idade, na escola. 

Com esses dados, apresentados nos projetos de mesmo tema pelas duas escolas, 

constatamos que: 

• Os registros e documentos apresentados, através da professora Ana Aparecida, 

demonstraram a riqueza do trabalho desenvolvido e o cuidado com que foi montada a 

pasta para registrar a história do projeto; 

• A pasta sobre o projeto de que a professora Silvia participou, apresentou um arquivo 

informativo, feito pela diretoria da escola e dirigido à Secretaria Municipal da 

Educação;  

• Os projetos foram expressivos para a comunidade escolar e as nossas análises 

realizadas através dos relatos e materiais que nos foram apresentados, indicam que 

movimentaram e envolveram de maneira intensa a comunidade escolar; 

• Nas atividades extraclasses dos projetos relacionadas aos trabalhos de campo, 

ocorreram entrevistas com moradores do centro histórico, idosos do asilo e com o 

professor Piovesan no projeto desenvolvido pela EMEF Ruth de Azevedo Silva 

Rodrigues. No desenvolvimento do projeto da EMEF Governador Mario Covas Junior 

foram realizadas entrevistas somente com os idosos do asilo. As realizações das 

entrevistas, nos trabalhos de campo, enriquecem a vivência dos educandos, 

favorecendo as observações, interações, formação de conceitos, informações e 

aprendizagens. Através da memória oral pode se chegar às identidades e favorecer a 

reconstrução da história local, a compreensão do contexto atual e as possibilidades do 

devir. 

A fala da professora ANA APARECIDA nos revela uma forte vibração com os 

resultados alcançados: “Foi fantástico! Envolveu toda a escola. Todos os alunos e professores 

participaram”. 
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Segundo SILVIA, ao projeto de que participou houve adesão ampla da comunidade 

escolar. A professora comenta: “Nós achamos que os alunos não iriam se envolver , mas eles 

se envolveram bastante”. 

Este relato indica certo conflito inicial em relação ao tema do projeto, mas parece que 

foi superado no processo e que houve resultados positivos além dos esperados, embora não 

tenhamos outros referenciais e elementos para avaliar em que medida isso ocorreu. 

Pudemos verificar os resultados pedagógicos significativos dos projetos como método 

Estudo do Meio, através dos relatos e materiais apresentados nas duas escolas. Porém, para 

um melhor aprofundamento dos resultados e suas significâncias, acreditamos que seria 

necessária uma pesquisa a ser realizada, também, com os educandos que participaram dos 

projetos. 

 
A influência das apostilas no desenvolvimento dos projetos 

Identificamos, através dos relatos das professoras e também das supervisoras de 

ensino, um conflito, relacionado à questão dos projetos e dos conteúdos estabelecidos nas 

apostilas, ou seja, de que alguns professores não conseguem integrar os conteúdos do projeto 

com os da apostila e, por isso, não se envolvem de maneira significativa nos projetos.  

Na prática “bancária”, antidialógica por essência, não comunicativa, o educador 

deposita ao educando o conteúdo programático da educação que ele mesmo elabora ou 

elaboram para ele. De outra maneira, a prática problematizadora, dialógica por excelência, em 

que este conteúdo jamais é “depositado”, se organiza e se constitui na visão do mundo dos 

educandos e os temas de interesse. 

 
Na verdade, o conteúdo, por ser objeto cognocível a ser re-conhecido pelo educador ou 

educadora enquanto o ensina ao educando ou educanda que, por sua vez, só o aprende se o 

apreende, não pode, por isto mesmo, ser puramente transferido do educador ao educando. 

Simplesmente no educando ser depositado pelo educador (FREIRE, 2000, p.109).   

 

Na prática educativa democrática implicam técnicas, fins, expectativas, frustrações, a 

tensão permanente entre teoria e prática, entre liberdade e autoridade, que devem ser dosados 

no processo. Não há educação sem conteúdo, ou seja, quem ensina ensina alguma coisa - 

conteúdo - a alguém - aluno. FREIRE (2000) coloca que a questão não é se há ou não 
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educação sem conteúdo e que se oporia a outra, a conteudística, mas o problema fundamental 

tocado por tintas ideológicas é saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem, a favor de 

que, contra que. 

Os conteúdos, enquanto objetos de conhecimento, podem estar associados à 

curiosidade cognitiva de professores e alunos, sendo que uns ensinam e, ao fazê-lo, aprendem 

e outros aprendem e, ao fazê-lo ensinam. No desenvolvimento dos projetos Terceira Idade, 

houve uma dinâmica de trabalho que motivou os educandos para pesquisa e criação. Segundo 

os relatos das professoras, o conhecimento pôde ser relacionado, em sala de aula, aos 

conteúdos que são ensinados de acordo com as apostilas. 

Foi comentada a questão do vestibular, ou seja, que há conteúdos considerados 

necessários, em função dos exames futuros a serem realizados pelo aluno para o ingresso no 

ensino superior. De fato, essa é uma realidade que pode ser considerada, ou seja, existe uma 

preocupação com o “funil do vestibular” e a conseqüente concorrência nas provas com 

conteúdos definidos. Essa questão aponta para a realidade do sistema escolar brasileiro que é, 

principalmente, focado nos conteúdos conceituais e para a problemática da desigualdade 

social, em que as pessoas que têm melhor poder aquisitivo, têm melhores oportunidades e 

desempenho no vestibular, por estudarem em escolas que direcionam o ensino no sentido da 

programação estabelecida pelos grandes vestibulares para ingresso em universidades públicas, 

tais como USP, UNICAMP e UNESP. Neste aspecto, é preciso ter claro que os objetos de 

conhecimento não podem ser ensinados e aprendidos sem escapar das implicações político-

ideológicas a ser também apreendidas pelos sujeitos cognocentes. Esta pesquisa deixará uma 

questão: Quando há um ensino direcionado para o vestibular, até que ponto é possível um 

enfoque globalizador e uma educação para os valores e cidadania? 

As professoras, nas entrevistas, demonstraram que procuram relacionar os 

conhecimentos adquiridos nos projetos aos das apostilas e que isso torna o ensino e a 

aprendizagem atrativos. Elas também mencionam que não são todos os professores que 

conseguem fazer essa relação e participar tão dinamicamente dos projetos. Esta pesquisa 

suscitou as indagações: O sistema apostilado contribui no desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa? Por que alguns professores desenvolvem trabalhos em que os 

conhecimentos adquiridos nos projetos são relativamente integrados aos conteúdos da 

apostila? 
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A formação de professores da rede municipal de ensino de Santana de Parnaíba 

Segundo a professora SILVIA, não há momentos coletivos de estudo, análise e 

discussão dos PCN na escola ou em cursos e assim relatou: “Não temos muito contato com os 

PCN, porque a realidade da escola é diferente. Mas sabemos que eles também falam da 

importância dos projetos, das temáticas contextualizadas”. A professora disse que pouco 

conhece dos conteúdos dos PCN, mesmo sendo assistente de diretoria e pedagoga. Conforme 

os relatos das supervisoras de ensino, para a formação e melhor desempenho do professor, na 

perspectiva do trabalho com projetos e da interdisciplinaridade, ocorrem as “oficinas de 

capacitação”. Foram criadas desde o início dos trabalhos com projetos (1997) e cresceram em 

organização, quantidade e qualidade e, entre outras atividades voltadas para a formação, têm 

papel fundamental na prática dos professores.  

As oficinas têm o propósito de uma formação contínua, uma vez que são oferecidas 

semestralmente e todos os professores participam. Segundo os cronogramas (em anexo) de 

2005 e 2006, foram realizadas respectivamente 100 e 140 oficinas, sobre temas específicos 

das disciplinas, mas, também, com dinâmicas e reflexões voltadas para métodos de ensino e 

práticas pedagógicas. Aparecem oficinas com temas variados relacionados à inclusão escolar, 

cotidiano escolar, afetividade, aprendizagem significativa, pedagogia de projetos, 

intertextualidade, resgate de valores, metodologias de ensino e aprendizagem, 

interdisciplinaridade. Esses temas apareceram relacionados às atividades extraclasses 

mencionadas nos questionários e entrevistas. 

VEIGA (2006) alerta para que a formação continuada do professor deva estar centrada 

na escola e fazer parte do Projeto Político Pedagógico da escola e, desta forma, na construção 

da autonomia da mesma escola, considerando que este processo se diferencia de escola para 

escola, de acordo com as condições, necessidades e interesses. Nesse sentido, fica uma 

questão: Em que medida essas oficinas atendem às necessidades das escolas, sendo que não 

trabalham com a equipe de educadores de cada escola e sim com grupo de professores de 

várias escolas? 

Para avaliarmos alguns aspectos da qualidade dos trabalhos realizados pelas oficinas, 

temos o cronograma do III Encontro dos Profissionais da Educação de Santana de Parnaíba 

(em anexo 4) e os relatos das professoras e supervisoras. Selecionamos algumas oficinas 
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relacionadas com o tema desta pesquisa, considerando as informações contidas em “assunto” 

nos cronogramas (Anexo 4): 

• Oficina: Resgatando Valores Humanos na Educação 

Essa oficina teve o objetivo de refletir a educação voltada aos valores humanos e à 

ação no mundo, como é explicado no anexo 4.: “Levar o professor a se sentir como educador, 

redescobrindo valores humanos: solidariedade, afeto, comprometimento, amizade, respeito, 

união e que a educação não é apolítica.”. 

Sugere que houve, através desta oficina, a intenção de pensar o sentido da Educação e 

como os valores estão presentes em qualquer ação educativa. A atividade da reflexão do 

educador pode ser realista e voltar-se para o concreto, o engajamento, a lucidez crítica, o 

confronto com o real e a encarnação dos valores, dos modos de pensar, de viver e de agir. 

Neste sentido, Japiassú convida os educadores filósofos para jamais renunciarem a pensar o 

seu tempo e, sempre, agirem como esclarecedores e despertadores da consciência coletiva dos 

educandos, afirmando: “O pior é quando o pobre professor faz uso de suas ferramentas 

teórico-conceituais, seja para evadir-se do mundo real e dos problemas concretos, seja para 

destilar suas ideologias pessoais” (JAPIASSÚ, 1997, p.19). 

Essa é uma reflexão “filosófica” fundamental para educadores, no trabalho escolar e 

na construção curricular. 

• Oficina: Trabalhando com Projetos 

Nesta oficina houve a intenção de incentivar inovações pedagógicas voltadas para a 

elaboração e desenvolvimento de projetos, como é relatado no trecho a seguir, no cronograma 

(anexo 4.): “...incentivando inovações pedagógicas para que possam estimular e convidar o 

aluno a participar de um projeto, abordando temáticas que estão inseridas no conteúdo 

programático...” 

A importância da reflexão sugere estar voltada não só às temáticas, mas à motivação 

da aprendizagem e com o objetivo de tornar o educando participativo. 

Como já dissemos anteriormente, a pedagogia de projetos é indicada nos PCN, como 

uma estratégia que, na organização de conteúdos e atividades, favorece a compreensão da 

multiplicidade de aspectos e compõe a realidade, o que permite a articulação de diversos 

campos do conhecimento. 

• Oficina: O Estudo do Meio como método de conhecimento do mundo 
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O objetivo desta oficina, segundo o relato da supervisora Selma, foi realizar com os 

professores um Estudo do Meio, relacionado à poluição do rio Tietê no município, para que 

pudessem vivenciar essa metodologia de ensino e aprendizagem e, assim, discutir e se 

preparar para a aplicação do método com os educandos, como são referidas as informações no 

cronograma, no anexo 4.: “Através dos arredores da escola, promover a leitura do espaço de 

forma a reconhecer diferentes aspectos da natureza, das alterações promovidas pela ação 

humana, aspectos culturais, patrimônios históricos”. 

Através desta oficina, há a intenção de ressaltar a importância em se conhecer a 

realidade, de forma dinâmica e “próxima”, desenvolvendo pesquisa entre alunos e 

professores. Como é afirmado nos PCN de História: “O Estudo do Meio é, então, um recurso 

pedagógico privilegiado, já que possibilita aos estudantes adquirirem, progressivamente, o 

olhar indagador sobre o mundo”. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998, 

p.94) 

Nesse sentido, ressalta-se a contribuição da escola em estar comprometida com o 

desenvolvimento da capacidade dos educandos, na perspectiva do conhecimento e 

transformação da realidade e, como afirma nos PCN, em temas Transversais: 
  

Um projeto pedagógico poderá ser orientado por três grandes diretrizes: 

• posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa educativa como uma 

intervenção na realidade no momento presente; 

• não tratar os valores apenas como conceitos ideais; 

• incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento escolar 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 1998, p.24). 

 

É necessário que os educadores encontrem métodos de ensino que possibilitem a 

formação dos educandos para a ação e intervenção no mundo, em que o conhecimento da 

realidade se torne vivo e significativo, em um “enfoque globalizador”. As pesquisas e 

vivências em trabalhos de campo favorecem a construção de conceitos e discussões dos 

valores e idéias e, ainda, possibilitam que os conteúdos estejam presentes em todas as 

disciplinas, podendo ser trabalhados, se existir a disposição de professores de diferentes 

matérias em participar.  
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Podemos considerar como fatores limitantes, em diferentes aspectos, no 

desenvolvimento de qualquer método pedagógico, a formação dos professores e educandos. 

Ressaltamos que para se estar aberto a um número maior de informações, é importante ter 

acesso a diferentes dados e conhecer várias teorias para interpretar os fenômenos de modo 

cada vez mais complexo. Nesse sentido, indagamos, sobre o desenvolvimento de um Estudo 

do Meio: Em que medida os professores e educandos estarão embasados em teorias que 

orientem o olhar do observador? Existe a busca de um entrosamento dos conhecimentos 

teóricos com as pesquisas realizadas através dos trabalhos de campo?  

• Oficina: Educação ambiental numa perspectiva interdisciplinar 

Essa oficina teve o objetivo de provocar a reflexão, na escola, sobre as questões 

ambientais que nos dias de hoje, têm alto grau de complexidade e traduzem sistemas sócio-

econômicos, exprimem valores à compreensão de mundo e requer uma perspectiva de 

integração disciplinar, para a compreensão, problematização e busca de respostas. Nas 

informações sobre a oficina é afirmado: “Refletir sobre a educação ambiental de forma 

interdisciplinar, proporcionando, através de atividades em grupo, troca de experiências, 

diálogos entre os participantes” (anexo 4.).  

Nos tempos atuais há uma problemática ambiental, resultante de uma falsa 

racionalidade que foi sendo construída em nome do “progresso” da humanidade e que teve 

avanços gigantescos em todas as áreas do conhecimento científico e em todos os campos da 

técnica e, por outro lado, produziu uma cegueira para os problemas globais, fundamentais e 

complexos. Até que ponto o parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem 

apreender o que está tecido junto? Morin analisa que se trata de entender o pensamento que 

separa e que reduz, no lugar do pensamento que distingue e une, mas que não se trata de 

abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento das totalidades, nem da análise pela 

síntese; é preciso conjugá-las. O autor reflete em relação aos problemas ambientais: “De tudo 

isso resultam catástrofes humanas cujas vítimas e cujas conseqüências não são reconhecidas 

nem contabilizadas, como se faz com as vítimas das catástrofes naturais” (MORIN, 2002, 

p.45). 

Entendendo o meio ambiente como a expressão do pensamento, das ações e relações 

humanas, não podemos prescindir de conhecimentos das mais variadas áreas, nem da inter-
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relação entre eles. O trabalho com projetos favorece a integração entre as disciplinas e a 

compreensão da realidade e sua complexidade.  

 

 Influências das oficinas na formação pedagógica dos professores 

Segundo os relatos das supervisoras, as oficinas foram criadas para a formação 

contínua dos professores, visando a um trabalho integrado entre educadores, através de 

métodos de ensino que motivem a aprendizagem e integrem os conhecimentos, para um 

melhor desenvolvimento dos projetos . 

As opiniões das professoras sobre a qualidade das oficinas estão relativamente 

contraditórias. Para a professora Ana Aparecida, as oficinas deixam a desejar na qualidade do 

conteúdo e dinâmica. Para a professora Silvia, algumas oficinas parecem ser bem 

aproveitadas, principalmente pelos professores que ingressam na rede, considerando as 

deficiências de formação acadêmica.  

A professora Ana Aparecida comentou sobre outro aspecto da formação continuada do 

professor que devido aos baixos salários e, portanto, à necessidade do professor dar um 

número excessivo de aulas, há uma sobrecarga e um trabalho comprometido em qualidade; 

que essa limitação financeira e de tempo disponível pode dificultar que o professor estude, 

leia, pesquise e invista na sua formação. 

Acreditamos que, apesar das muitas limitações existentes, as oficinas têm, em geral, 

influência significativa na formação dos professores e no trabalho escolar, mas não há, nessa 

pesquisa, elementos suficientes para uma análise mais aprofundada. Porém, deixaremos uma 

indagação: A formação continuada deveria integrar as equipes de trabalho das escolas, 

portanto, serem desenvolvidas no próprio ambiente de trabalho? Será que assim sendo, a 

autonomia da escola estaria sendo reforçada, propiciando uma reflexão conjunta sobre 

problemas daquela instituição? Promoveria um trabalho integrado entre as disciplinas?   

 

 A integração das disciplinas 

As professoras comentaram sobre a dificuldade dos professores trocarem experiências. 

Assim relatam as professoras: 
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A partir da 5ª série é mais difícil de trabalhar disciplinas integradamente. Os professores, 

muitas vezes, trabalham cada um na sua área. (SÍLVIA) 

A interdisciplinaridade como é proposta nos PCN é difícil, porque, em geral, as pessoas são 

individualistas, não querem trabalhar com o outro. Acredito que quem tem que aparecer é o 

aluno. As pessoas têm que trabalhar em conjunto. Em geral, não querem passar para o outro 

aquilo que é legal, que são boas experiências. (SILVANA APARECIDA) 

 

As duas professoras comentaram sobre a dificuldade dos colegas trabalharem 

integradamente. A professora Ana Aparecida relatou que na escola pública estadual em que 

ela também trabalha, os problemas são maiores que na rede municipal de Santana de 

Parnaíba, relacionados à integração de trabalhos e à motivação dos professores a trabalhos 

compartilhados.  

FRIGOTO (1995) analisa que, na construção do conhecimento, para o entendimento 

da realidade una e diversa, certamente implica a capacidade de atuar dentro da dialética do 

velho e do novo, ou seja, implica na crítica à forma de fragmentação da produção da vida 

humana em todas as suas dimensões. Refere-se que a não atenção ao tecido histórico, dentro 

do qual se produz o conhecimento e as práticas pedagógicas, tem levado, muitas vezes, em 

projetos desenvolvidos nas escolas, a tratar a interdisciplinaridade sob uma ótica arbitrária e 

abstrata, como uma visão “integracionista” e pretensamente neutra do conhecimento.  

Quando várias disciplinas participam de um mesmo trabalho escolar, mas não se 

integram, conceituamos como multidisciplinaridade e não, interdisciplinaridade. Quanto à 

neutralidade do conhecimento sob o ponto de vista da lógica dialética, a separação da 

realidade e do valor, mostra-se absurda e infecunda. “É impossível , no conhecimento, 

dissociar o direito do fato, o valor da realidade, a “norma” da atividade” (LEFEBVRE, 1969, 

p.86). 

Analisamos que essa dificuldade em desenvolver um trabalho compartilhado e 

integrado esteja vinculada aos condicionamentos comuns, que são reflexos da educação 

baseada em valores relacionados ao sistema sócio-econômico e à conseqüente formação dos 

indivíduos, que se refletem nas ações e relacionamentos humanos, para além da estrutura e 

organização pedagógica da instituição escolar.  

As professoras relataram que os projetos Terceira Idade favoreceram e estimularam o 

trabalho em equipe e a integração das disciplinas. As outras escolas municipais de Santana de 
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Parnaíba, como já foi explicado anteriormente, também desenvolveram o projeto Terceira 

Idade, porém não temos dados sobre os resultados alcançados. 

A parceria no trabalho contempla a interdisciplinaridade e pode ser tratada como uma 

atitude possível frente ao conhecimento; a atitude pela busca de conhecer mais e melhor, que 

impele à troca e ao diálogo; a humildade frente ao próprio saber e o desafio de desvendar 

novos saberes; o envolvimento, comprometimento e responsabilidade com projetos e com as 

pessoas neles envolvidas.  

 

Os trabalhos de campo 

As supervisoras de ensino explicaram que as saídas são muito solicitadas pelas 

escolas. As atividades têm de ser justificadas e mostrar que estão inseridas em projeto que 

está sendo desenvolvido. Os pedidos de saídas foram crescendo e as supervisoras relatam: 

“No início não era assim, não saíam tanto, mas nós lutamos para isso”. Nem todas as saídas 

caracterizam-se como trabalho de campo. Há as saídas com o objetivo cultural, como a ida ao 

cinema, teatro, exposição ou dentro da escola, com objetivo de estudo, em biblioteca, 

laboratório e outras. 

Analisamos que os trabalhos de campo, ou seja, as saídas com o objetivo investigativo 

para um Estudo de Meio, vêm aumentando, devido ao incentivo e indicação da Secretaria 

Municipal da Educação de projetos a serem desenvolvidos e, ainda, colaborando para isso, a 

capacitação dos professores através das oficinas.   

A professora SÍLVIA relatou sobre a importância dessas “saídas”:  

 
Quanto às saídas que fazem parte dos projetos, são feitas sobre elas: painéis de foto, 

esculturas, maquetes. Os educandos se vêem como parte da sociedade nos estudos de 

campo. Eles se envolvem, perguntam, interrogam, vêem tudo na prática, se empolgam Eles 

se sentem importantes, se entretêm e não dão trabalho nas saídas. Os pais até se admiram 

com tudo isso. 

 

Consideramos que na pesquisa prática denominada trabalho de campo, o aluno quando 

orientado, pode, em contato com o meio vivo e dinâmico, desenvolver as capacidades de 

observação, percepção e sensação, estabelecer um “diálogo” com a realidade, em que poderá 

encontrar as respostas aos seus questionamentos e, também, formular outras questões. O 
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trabalho de campo, quando inserido em um projeto de ensino, possibilita aos alunos e 

professores, em outra etapa de trabalho e atividades, descobrirem, analisarem e sintetizarem 

juntos os conhecimentos. Os trabalhos de campo apareceram como uma etapa fundamental no 

desenvolvimento do projeto Terceira Idade, na vivência, convivência e pesquisa realizada. 

 

A professora ANA APARECIDA relatou em entrevista: 
 

Fizemos pesquisas nas ruas do centro e em um asilo municipal, através de questionários e 

entrevistas sobre as condições de vida dos idosos. Nas visitas ao asilo, os idosos 

esperavam os alunos, interagiam, desenhavam.”(...) “Nós íamos ao asilo toda semana e, 

quando o projeto acabou, os alunos continuaram visitando o asilo. 

 

Esse depoimento nos revela que a pesquisa da realidade na realidade sensibiliza, 

envolve, aprimora a observação e torna os conhecimentos mais significativos. No processo 

dos projetos analisados Terceira Idade, houve o entrelaçamento de conhecimentos advindos 

de pesquisas teóricas e práticas que se caracterizou como Estudo do Meio.  

ZABALA (1998) afirma que do contato com o meio, de seu interesse, surgirá a 

motivação pelo estudo dos múltiplos problemas que se apresentam na realidade. Resolver 

estes problemas envolverá a proposição de hipóteses de trabalho que deverão ser verificadas 

com dados e informações previamente coletados. 

Nesse movimento, não está tudo determinado e as descobertas estão acontecendo e 

revigorando o processo de aprendizagem, através do entrosamento das pesquisas. Desta 

maneira, permitirá solucionar, total ou parcialmente, o problema que havia surgido e pode ser 

o ponto de partida para proposições novas. 



 
 

108

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A partir da proposição inicial desta pesquisa, pretendemos conhecer nas escolas 

públicas municipais de Santana de Parnaíba o trabalho com projetos como o Estudo do Meio, 

que incluem atividades curriculares extraclasses, em que propõem o contato com a realidade 

de acordo a problematização e incentivam os educandos à pesquisa.  

Escolhemos os projetos Terceira Idade, desenvolvidos por duas escolas, que através 

das evidências de nossas pesquisas, se apresentaram como alternativas pedagógicas de ensino 

e aprendizagem, por terem alcançado resultados de aprendizagem positivos. Através desse 

método, uma vez determinado um tema ou objeto de estudo, os educandos desenvolveram 

pesquisas teóricas e práticas e as seqüências de atividades propostas nos projetos favoreceram 

as percepções, sensações, observações, análise e síntese, permitindo que os educandos 

tivessem experiências significativas relacionadas à problemática do idoso. Com um “enfoque 

globalizador”, conheceram a realidade de maneira integrada e na sua “totalidade”, ainda que 

relativamente. Consideramos que os projetos se desenvolveram com o método Estudo do 

Meio, apesar das professoras não denominarem o método utilizado. 

Os projetos sobre a Terceira Idade tiveram resultados significativos do ponto de vista 

da aprendizagem. Os educandos foram motivados para o conhecimento, participaram de 

atividades em que os conteúdos e tarefas foram sendo determinados durante o processo, 

através de espaço para a reflexão crítica, a curiosidade, a inquietação, a incerteza, enfim, as 

características indispensáveis ao sujeito cognoscente. Houve produções de textos, fotos, 

desenhos, peça teatral, vídeo, oficinas, ou seja, um incentivo à criação. As atividades 

desenvolvidas incluíram pesquisas teóricas e atividades extraclasses  como o trabalho de 

campo, onde todo planejamento foi passível de remodelação, quando dialogicamente 

considerado necessário.  

Construir um pensamento para a complexidade é um dos desafios fundamentais do 

ensino, o que implica se voltar para um trabalho com uma visão cada vez mais completa da 

realidade. As problemáticas reais jamais podem ser reduzidas a alguma de suas dimensões ou 

variáveis e a atuação na realidade implica sempre incidir sobre estruturas formadas por muitas 

variáveis extremamente inter-relacionadas.  
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Os projetos Terceira Idade indicaram que houve um rigor disciplinar, mas que também 

buscaram a integração das disciplinas, embora não tenhamos dados suficientes para saber com 

que intensidade e profundidade ocorreu. Porém, fica evidente que, em alguma medida, houve 

o desenvolvimento de valores relativos à terceira idade, uma faixa etária que se encontra, em 

geral, excluída pela sociedade e que reflete o contexto das desigualdades sociais e econômicas 

no município de Santana de Parnaíba, bem como da realidade brasileira em geral. Buscou-se 

conhecer a complexidade da realidade através da aproximação, que permite entendê-la, sem 

os condicionamentos da fragmentação do saber. No processo ocorrido, houve um nível de 

problematização sobre o envelhecimento da população, momento em que já se evidenciou a 

complexidade da realidade, uma vez que a problemática envolve múltiplos aspectos 

interligados e disciplinas. Foram sendo planejadas as investigações e ocorrendo 

interpretações, em que os professores estiveram atentos aos diferentes tipos de conteúdos e 

considerações sobre a importância dos conceitos, princípios, procedimentos e atitudes no 

processo de aprendizagem. 

Através da seqüência de atividades, os educandos contextualizaram e correlacionaram 

conhecimentos comportamentais, históricos, geográficos e outros, relacionados à questão dos 

idosos no município de Santana de Parnaíba, no Brasil e no mundo, como por exemplo, as 

desigualdades existentes de acordo com os grupos sociais no Brasil e a qualidade de vida; 

entre os países considerados economicamente desenvolvidos e os subdesenvolvidos; culturas 

e a valorização do idoso.  

A análise dos projetos Terceira Idade indicam que os educandos, em certa medida, 

foram os protagonistas do ensino, ou seja, no processo educativo ocorreu uma mudança do fio 

condutor da educação das disciplinas, como articuladoras do ensino, para o educando, nas 

suas capacidades, interesses e motivações. Sobre os vínculos entre as diferentes disciplinas, 

sob a denominação de métodos globalizadores, Zabala afirma: 

 

São propostas de organização de conteúdos que, aparentemente, prescindem da 

compartimentação disciplinar, desenvolvendo, inclusive, métodos, extremamente 

elaborados em que os critérios dos conteúdos não estão condicionados por natureza 

disciplinar. Nestes sistemas, os conteúdos de aprendizagens e sua organização em unidades 

didáticas só são relevantes em função de sua capacidade para compreender numa 

‘realidade’ que sempre se manifesta “globalmente” (ZABALA, 1998, p.140). 
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Os métodos globalizados são centrados exclusivamente no aluno e em suas 

necessidades educacionais. Nos projetos Terceira Idade, as necessidades educacionais 

utilizaram conteúdos disciplinares e não o contrário. Desde o início, através da 

problematização do tema e, no decorrer, com as pesquisas realizadas, delineou-se um caminho 

para aprendizagem, através da sua dinâmica e houve a integração de conhecimentos. Portanto, 

a alternativa não é a negação das disciplinas, mas uma posição diferente de seu papel, uma 

vez que o currículo se apresenta disciplinar. 

É proposto, através dos métodos globalizados, que as aprendizagens sejam mais 

significativas e permitam problematizar a realidade levando em conta a sua complexidade, 

porém não são a única forma. O enfoque globalizador torna isso possível e ocorre quando na 

organização dos conteúdos por disciplinas, a apresentação aos alunos não seja unicamente 

uma conseqüência da lógica disciplinar, mas da problematização da realidade, que sempre 

envolve múltiplos e interligados aspectos. 

FREIRE (2002) referindo-se ao “pensar certo”, coloca ao professor ou mais 

amplamente à escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo 

os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática 

comunitária - mas também de discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes 

em relação ao ensino dos conteúdos. Nesse enfoque, a conduta do professor que se proponha a 

construção do conhecimento em conjunto com os alunos é essencial no desenvolvimento do 

projeto na educação escolar. 

Os projetos Terceira Idade desenvolveram-se como uma alternativa de ensino que 

minimizou as diferenças entre o mundo real e o ensinado na escola, em uma tentativa de 

romper a “parede” que separa os dois. Nesse sentido, verificamos a importância da integração 

das disciplinas na realização do projeto Terceira Idade e dos trabalhos de campo realizados. 

Como fruto deste trabalho, houve a programação de várias atividades e um grande evento nas 

escolas para a apresentação das produções de textos, desenhos, peças teatrais, vídeos, 

caminhadas, painéis de fotos, poesias, artesanatos e gráficos. 

Os projetos Terceira Idade caracterizaram-se como um “método globalizado” 

denominado Estudo do Meio, em que professores e alunos têm a oportunidade de perceber a 

complexidade da realidade como resultante do movimento de sua “reconstrução” e crítica, 
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considerando a observação do meio. É uma “aposta ética”, em que os saberes e os 

instrumentos já adquiridos têm de ser sempre refundados, colocando-se novas questões e, 

assim, os sentidos se ampliam, vivencia-se a necessidade da interligação das disciplinas para o 

entendimento da realidade, intensificam-se as problematizações dos fatos e a dialogicidade. 

Esse método, com as pesquisas realizadas pelos educandos, promoveu a construção do 

conhecimento relacionado a uma realidade local e suas relações com a realidade global, uma 

aprendizagem crítica e significativa.  

Os professores relataram que, através do projeto Terceira Idade, os educandos 

puderam fazer comparações sobre a questão do idoso, de como é tratada em um país 

desenvolvido e em um país subdesenvolvido como o Brasil; as diferenças de condições de 

vida do idoso no nosso país; as diferenças culturais no tratamento do idoso; perspectivas 

políticas, sociais e econômicas para uma terceira idade digna. 

Pudemos perceber, através dos projetos Terceira Idade, a importância da integração 

das disciplinas na realização dos Estudos do Meio, mas existem várias possibilidades de 

preparação de um trabalho deste método, conforme o contexto vivido pelos alunos e a escola. 

Um projeto de Estudo do Meio pode ser realizado apenas por uma disciplina, porém, através 

de um “enfoque globalizador” a postura do professor aberta, afetiva e disposta a construir o 

conhecimento junto com os educandos, poderá dar lugar a uma “atitude interdisciplinar”, na 

medida de sua capacidade, considerando que a realidade não é fragmentada e sua 

compreensão envolve múltiplos conhecimentos inter-relacionados. Porém, a riqueza do 

trabalho interligado entre duas ou mais disciplinas é infinitamente maior, pois a convivência 

quebra muros disciplinares e permite compartilhar e integrar conhecimentos, como pudemos 

verificar nos projetos Terceira Idade, analisados de acordo com as atividades e produções 

realizadas. 

Existem projetos que incluem saídas a campo com propósitos muito variados: alguns 

com atividades voltadas para uma compreensão crítica da realidade e outros que, apesar de 

vivenciar em campo realidades diferentes, não instigam os questionamentos e 

problematizações pertinentes. Um projeto em que haja excursão, que permita o contato com a 

realidade, sem que essa atividade não esteja inserida em uma proposta de trabalho pedagógico 

voltada para uma problematização, não deverá ser considerado como um Estudo do Meio, 

embora seja outro tipo de vivência que também poderá ter seu significado. Na seqüência, em 
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relações das atividades e nos resultados de aprendizagem do Estudo do Meio, estará expressa 

a tônica na construção do conhecimento, que valoriza e orienta a criação do aluno no processo 

educativo. 

 

Nos PCN é afirmado: 
 

O estudo do meio envolve uma metodologia de pesquisa e de organização de novos 

conhecimentos, que requer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a serem 

investigadas, seleção de informações, observações de campo, confrontação entre os dados 

levantados e os conhecimentos já organizados por pesquisadores, interpretação, 

organização de dados e conclusões. (MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 

1998, p.93) 

 

Nos dois projetos analisados, algumas atividades se diferenciaram e entre outras que 

foi possível observar, as entrevistas realizadas em campo se destacaram. Na EMEF Profª. 

Ruth Azevedo Silva Rodrigues foram realizadas entrevistas no Centro Histórico, asilo e com 

o professor Armando Piovesan. Na EMEF Governador Mario Covas Junior foram realizadas 

entrevistas somente no asilo.  As entrevistas permitem uma aproximação com a realidade e 

articulações preciosas da história social com a vida cotidiana. 

Nos projetos Terceira Idade, houve o relacionamento da pesquisa com o ensino. Para 

Freire não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino e afirma: “Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo” (FREIRE, 2002, p.32). 

Os projetos desenvolvidos nas escolas públicas de Santana de Parnaíba contam com o 

estímulo da Secretaria Municipal da Educação, através da supervisão de ensino e da formação 

continuada dos professores, que ocorre semestralmente com as oficinas. Portanto, não parte 

somente de iniciativas de professores, mas se trata de uma proposta de trabalho coletivo que 

não é comum nas escolas públicas brasileiras, em geral. 

No ano de 2006, conforme os relatos em recentes encontros realizados com as 

supervisoras de ensino na Secretaria Municipal de Santana de Parnaíba, os projetos 

desenvolvidos, na rede de Ensino Fundamental e Médio, são voltados para a importância da 
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leitura na formação do aluno e têm o objetivo de desenvolver o hábito e prazer do educando 

pela leitura. A escola, em cada bimestre, por série, escolhe um livro e todas as disciplinas 

realizam trabalhos e avaliações, integradamente, relacionados ao tema e conteúdo. As 

programações poderão ter saídas, inclusive, como as do trabalho de campo. Como 

complemento do projeto, as bibliotecas de todas as escolas públicas municipais serão 

reestruturadas e melhor equipadas. Há professores que estão trabalhando nas bibliotecas das 

escolas, visando a uma melhoria do material, incentivo e orientação aos alunos. São os 

chamados “professores de Biblioteca”, que têm como objetivo dinamizar e tornar o espaço 

acolhedor, dialogar com os alunos sobre suas necessidades de consultas, leituras e trabalhos.  

Com base nos questionários aplicados e entrevistas realizadas com as supervisoras e 

professoras, constatamos que há um envolvimento muito diverso dos professores nos projetos, 

sendo que em alguns casos o professor não participa ativamente do projeto porque não 

consegue ensinar o conteúdo das apostilas associado ao desenvolvimento dos projetos; de 

maneira diversa, outros professores participam ativamente, como os dos casos estudados na 

pesquisa. Porém, no conjunto das atividades, orientação, organização, formação de 

professores, programações e resultados de aprendizagem que ocorrem na rede pública do 

município em foco, apesar das limitações e dificuldades, o trabalho se diferencia da realidade 

geral das escolas públicas no Brasil.  

Considerando os resultados da pesquisa, algumas indagações são suscitadas, que 

poderão ser aprofundadas com a continuidade da pesquisa: Por que existe diferenciação nas 

práticas e organização do trabalho escolar do município de Santana de Parnaíba em relação à 

realidade das escolas públicas em geral?  Quais as iniciativas que foram fundamentais nesse 

processo de trabalhos com projetos e formação continuada de professores que vem ocorrendo 

desde 1998, nas escolas municipais de Santana de Parnaíba? Como poderia ser melhorada a 

formação dos professores, com o aumento da autonomia das escolas, suas necessidades e 

condições?   

A crise da Educação, em geral, atualmente é em certo sentido, “salutar”, pois aponta 

para uma necessidade de reconstituição e revalorização da instituição escolar, na medida em 

que houver conscientização da problemática e ações coerentes. Os conceitos, às vezes, tão 

desgastados, de respeito, amor, disciplina, dedicação, responsabilidade, cobrados dos alunos e 

professores, precisam se renovar de sentido. Os discursos institucionais tendem a produzir 
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mesmices na tentativa de preservar e garantir a permanência do igual e, de modo contrário, 

quando há diálogo, as pessoas podem se comprometer com seu fazer, podem participar dele 

ativamente e se responsabilizar por aquilo que fazem e dizem. Se o conhecimento do outro 

não pode ser considerado, permanece-se no discurso autoritário, dentro dos limites científicos 

fixados, restrito às disciplinas, alheio às possibilidades de interdisciplinaridade, assim, 

desrespeitando a integridade do ser humano (histórico, cultural, biológico, social, 

psicológico). O trabalho coletivo e compartilhado é o ponto de partida para atuações mais 

humanizadas no espaço escolar na criação do Projeto Político Pedagógico e no 

desenvolvimento do currículo presente de forma múltipla e dinâmica. 

Chamando a atenção para a condição de trabalho do professor: “O professor é 

funcionário de um mundo dominado pelo Estado e pelas empresas. É uma entidade 

gerenciada, administrada segundo a sua excelência funcional, excelência esta que é sempre 

julgada a partir dos interesses do sistema” (ALVES, 1982, p.19). Consideramos que, mesmo 

em circunstâncias adversas nas escolas, é possível aos professores, através de proposições, 

discussões e ações, transpor, em parte, certas barreiras comumente apresentadas.  

Existe no pensamento e ações do educador uma linha tênue entre a autoridade que ele 

deve ter dos saberes e o risco dele se cristalizar neles. Nesse sentido, os encontros e reuniões 

entre educadores poderiam favorecer a análise, revisão dos discursos pedagógicos, para 

facilitar aos professores e psicopedagogos escutar, dialogar, compreender o educando como 

um ser complexo, assim como eles mesmos são. Procurar desenvolver práticas diversificadas 

que possam movimentar, atingir e interessar, no sentido de compreender e, ao mesmo tempo, 

atender as diferenças existentes entre os educandos.  

Nesta pesquisa, nas considerações sobre as práticas de ensino e aprendizagem, 

suscitam o questionamento: Como podem ser reduzidas as dificuldades existentes na rede 

pública, em geral, para que haja programações que, verdadeiramente, despertem nos 

educandos o desejo pelo conhecimento e pesquisa da realidade concreta do mundo em que 

vivem? 

Acreditamos que, em um processo de minimização dos problemas de ensino e 

aprendizagem, surjam as necessidades: de novas relações de trabalho entre o grupo de 

educadores nas escolas; de proposições interdisciplinares; da elaboração de novas propostas 
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 de Currículo e do Projeto Político Pedagógico; de metodologias que expandam o universo 

das práticas escolares inclusivas, atraentes e com vigor criativo. Assim, se torna possível 

abrir caminhos para a integração dos trabalhos disciplinares e humanizar as ações 

educativas. Com novos ideais e metodologias, as escolas podem formar cidadãos mais 

éticos, críticos e comprometidos com a perspectiva democrática para uma sociedade 

melhor. 
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ANEXOS 
 

 

 

  

 

 

1. Questionário aplicado para todos os professores do Ensino 

Fundamental II das escolas públicas municipais de Santana de Parnaíba 

2. Projeto Terceira Idade desenvolvido na EMEF Profª. Ruth de Azevedo Silva Rodrigues 

3. Projeto Terceira Idade desenvolvido na EMEF Governador Mário Covas Junior 

4. III Encontro dos Profissionais da Educação “Em cada canto, um conhecimento” – 

Cronograma das oficinas 
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Anexo 1.  Questionário aplicado para todos os professores do Ensino 

Fundamental II das escolas públicas municipais de Santana de Parnaíba 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 
QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA DE MESTRADO EM GEOGRAFIA HUMANA, 
SOB ORIENTAÇÃO DA PROFa. NÍDIA NACIB PONTUSCHKA, DIRIGIDO AOS 
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 5ª A 8ª SÉRIE, DO PERÍODO 

DIURNO, DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA  

Caro(a) colega, 

 A sua colaboração, ao responder o questionário, será fundamental para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. As informações prestadas terão 

tratamento acadêmico. Coloco-me à sua disposição para quaisquer 

esclarecimentos. Assumo o compromisso de dar um retorno do resultado da 

análise dos questionários respondidos pelos professores.  

 Obrigada, 

 
Prof. Dulcineia Boscolo 
(Tel.4153.2949) 

dulcineiab@terra.com.br 
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Nome da escola:...... ................................................................................................................. 

Nome do professor:................................................................................................................... 

Email.............................................................................Telefone:............................................. 

Escola em que fez a Graduação: .............................................................................................. 

Curso:............................................................................. Quantos anos você leciona?.............. 

Qual (Quais) disciplina(s) leciona?.......................................................................................... 

Atualmente você é professor:   a) Efetivo (   )     b) Não efetivo (   ) 

 

1. Você costuma desenvolver alguma atividade extraclasse com os seus alunos? 

a) Não (   ) 

b) Sim (   )  Que tipo(s)?.......................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

2. Em geral, a área de estudo das atividades extraclasses das quais você participa localiza-se: 
a) Na própria escola (   )  Aonde?............................................................................................. 

b) No bairro da escola (   )  Aonde?.......................................................................................... 

c) Fora do bairro, porém no município de Santana de Parnaíba (   )  Aonde?......................... 

d) Em outras áreas da Região Metropolitana (   ) Aonde?........................................................ 

e) Fora da Região Metropolitana, porém no Estado de São Paulo (   ) Aonde?....................... 

f) Outros estados (   ) Aonde?................................................................................................. 

3. Se você já desenvolveu atividades extraclasses em área de estudo no próprio 

município de Santana de Parnaíba, cite: 

Lugar(es)  e tema(s) estudado(s):.............................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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4. As atividades extraclasses, geralmente, fazem parte: 

a) do Projeto Político Pedagógico da escola (   ) 

b) de uma programação à parte (   ) 

Explique:......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

5. Indique o(s) tema(s) e conceito(s) mais freqüente(s) desenvolvido(s)  nessas atividades: 

TEMA(S):.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

CONCEITO(S):............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

6. A proposta desse tipo de atividade, em geral, é feita: 

a) Por você (   )    c) Por outros professores (   ) 

b) Pela coordenação/direção da escola (   ) d) Pelos alunos (   ) 

7. Existe participação de outras disciplinas na realização das suas atividades extraclasse? 
a) Não (   )   b) Às vezes (   ) Quais?.............................................................  

c) Sim. (   ) Quais?.................................................................................................................... 

8. Relate, sucintamente, uma experiência didática de sucesso que fez parte de uma saída 

de campo.  

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
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Anexo 2. Projeto Terceira Idade desenvolvido na EMEF Profa. Ruth de 

Azevedo Silva Rodrigues 
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Professores e educandos em visitas ao asilo 
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Flores de origami e poesias produzidas pelos alunos para os idosos 
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Pais e alunos confeccionam lembranças, para os idosos, em tricô, crochê, 

panos pintados, caixinhas, etc 



Caminhada pelo Centro Histórico, realizada no evento Terceira Idade com 

pais, avós e outros idosos dos arredores da escola  
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Participação dos alunos de um baile para 3ª idade realizado pela 

comunidade  
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Desenhos produzidos pelos alunos no decorrer do projeto 
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História em quadrinhos produzida pelas alunas Ana e Elizângela 7ªB  
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Gráficos produzidos pelos alunos com base em levantamento de dados 

sobre o asilo   
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Anexo 3. Projeto Terceira Idade desenvolvido na EMEF Governador 

Mario Covas Junior 
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Evento realizado na escola, com pais e avós dos alunos e idosos dos arredores da 

escola: apresentação de vídeo produzido pelos alunos, oficinas de artesanato, teatro, 

danças, caminhadas, lanche, bingo, etc.  

 

Exposição de artesanato e painéis de pesquisa sobre aspectos sociais, econômicos e 

culturais dos idosos 
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Oficinas de artesanato e lanche 
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Oficina de arte 
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Apresentação de vídeo e dança  
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Anexo 4. III Encontro dos profissionais da Educação “Em cada canto, 

um conhecimento” – Cronogramas das oficinas realizadas durante o 

segundo semestre de 2005 
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